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 كهًخ األييٍ انؼبو نهًجهس انقىيً نهًرأح

 إحػػػػػػػػدػ اتليػػػػػػػػات التػػػػػػػػ  ا ػػػػػػػػتحد  ا السجمػػػػػػػػس القػػػػػػػػؾم  مكتػػػػػػػػب شػػػػػػػػكاوػ السػػػػػػػػر ة ومتابعت ػػػػػػػػا يسثػػػػػػػػل 
التعػػػػرؼ عمػػػػ   مػػػػؽ  جػػػػل –يس السجمػػػػس بشػػػػاى عمػػػػ  تؾدػػػػية الدػػػػيدة الفارػػػػمة  ػػػػؾزاف مبػػػػارؾ ر ػػػػ -لمسػػػػر ة 

، وذلػػػ مػػؽ  جػػل  دػػشاع القػػرار ووارػػع  الديا ػػات ـورػػع ا  مػػاو السػػر ة السرػػرية  التػػ  تؾاجػػ  سذػػكبلتال
الترػدػ  إل  جانبوحرؾل ا عم  حقؾق ا ، السر ة  تكفل مداندةتفعيل اإلجراىات وتعديل التذريعات الت  

  . شسية مجتسع امكثير مؽ العقبات الت  تحد مؽ مذاركت ا ف  تل

بردػد وتحميػل  ، لتػ  تطظػ   ػا ر  نحػاى الجس ؾريػةاالسختمفػة  بفروعػ  ، ويقؾـ مكتػب شػكاوػ السػر ة 
تتظمػب الدػع  عػاهرة عامػة  مش ػا لمؾقؾؼ عم  مػا يسثػل والتعرؼ عم   كثرها تكرارا ، إلي  الذكاوػ الؾاردة

بأهسيػة  وغير الحكؾمية إيسانا ت الحكؾميةمع الج ا إل  مؾاج ت ا . وقد حقق السكتب العديد مؽ الذراكات
ج ػػؾد وحػػدات ذػػاركة السجتسعيػػة فػػ  الترػػدػ لمسذػػكبلت التػػ  تؾاجػػ  السػػر ة ، ومػػؽ  هػػؼ هػػ   الذػػراكات الس

الج ػػؾد  إلػػ  جانػػبحرػػؾؿ السػػر ة الذػػاكية عمػػ  حقؾق ػػا ،  الفػػرص بػػالؾزارات السختمفػػة التػػ  تزػػسؽتكػػافؤ 
لمسػػر ة  مػػاـ السذػػؾرة والسدػػاندة القانؾنيػػة  لػػ يؽ يقػػدمؾف االسحػػاميؽ الدػػادة ت خادػػة االتظؾعيػػة لعديػػد مػػؽ الف ػػ

 . القزاى بدوف مقابل

ب ا مكتب شكاوػ السر ة ومتابعت ػا خػبلؿ عػاـ  ذظة والفعاليات العديدة الت  قاـير األنر ه ا التق يقدـو 
دػػاندت ا مالج ػػد فػػ   ػػبيل  وبػػ ؿخدمػػة السػػر ة السرػػرية ،  إلػػ  ػػع  السكتػػب ، والتػػ  تعكػػس مػػدػ  2008

التظػػؾير الػػ ػ خزػػع لػػ  نغػػاـ العسػػل  التقريػػر يدػػتعرضو  . انؾنيػػا وتسكيش ػػا إجتساعيػػا ويقترػػاديا و يا ػػياق
لخبػػػرات مػػػع عميػػػة . كسػػػا يتشػػػاوؿ تبػػػادؿ السكتػػػب اوتحقيػػػق درجػػػة  كبػػػر مػػػؽ الفا لرفػػػع كفػػػاىة األداىبالسكتػػػب 

 . والتعامػل مع ػا ردػدها ذكاوػ وكيفيةلمتعرؼ عم  األ اليب السختمفة لتمق  ال ، الج ات الدولية والعربية
                      ،وعػػػػػػػػػة السختمفػػػػػػػػػػة ر دورات تدريبيػػػػػػػػػة لرفػػػػػػػػػػع كفػػػػػػػػػاىة العػػػػػػػػػامميؽ بالسكتػػػػػػػػػػب وف عػػػػػػػػػدة بجانػػػػػػػػػب عقػػػػػػػػػػدهػػػػػػػػػ ا 

 معؾقػػات تقػػف عقبػػة  مػػاـ تحقيػػق السكتػػب مػػ   ػعلمتطمػػب  -بذػػكل مدػػتسر –األداى  وتقيػػيؼل متابعػػة العسػػو 
 .ألهداف  

السختمفػة  تػب شػكاوػ السػر ة ومتابعت ػا بفروعػ  ػجبل  ألهػؼ القزػايا التػ  تشاول ػا مك يسثل هػ ا التقريػرو      
لػػػ  درا ػػػات تحميميػػػة ألهػػػؼ اإلشػػػكاليات التػػػ  تعبػػػر عػػػؽ مذػػػكبلت السػػػر ة اإلرػػػافة إ، ب 2008خػػػبلؿ عػػػاـ 
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التػ  تعػؾؽ  انع القػرار بسػؾاطؽ الخمػلبحيث تعػيؽ عمػ  تبرػير دػ ،  و طرح الرؤػ لمتردػ ل االسررية 
 ـ السر ة ومداهست ا ف  بشاى مجتسع ا والحفاظ عم    رت ا .تقد

و  ػػرت ا  السرػػرية بالشجػػاح فػ  خدمػػة السػر ة  السجمػسو  الش ايػػة نػدعؾ ن  ف يكمػػل ج ػؾد السكتػػبوفػ  
 والش ؾض بسجتسع ا .  

 
 

 
 

 ٍ ـذح حسـد. فرخُ .أ       

 أميؼ عام السجمذ القؽمي لمسخأة
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 ويتبثؼتهب ـًرأحيكتـت شكـبوي ان

 انرسبنخ وانفؼبنيبد
 

تتسثػػل الر ػػػالة األ ا ػػػية لسكتػػػب شػػكاوػ السػػػر ة ومتابعت ػػػا فػػػ  ردػػد  هػػػؼ السذػػػكبلت والعقبػػػات التػػػ  
مػػؽ  ، وذلػػػ  ػػعيا تعتػػرض طريػػق السػػر ة السرػػرية وتعػػؾؽ مدػػاهست ا فػػ  عسميػػة التشسيػػة بأبعادهػػا السختمفػػة

 السذكبلت وورع الحمؾؿ الكفيمة بالتطمب عمي ا . السجمس القؾم  لمسر ة نحؾ مؾاج ة واقعية لتمػ

ومؽ  ؼ فإف جؾهر عسل السكتب يتسثل ف  عسميػة ردػد الذػكاوػ الػؾاردة وتدػجيم ا ويدخػاؿ بيانات ػا 
لمخػػروج بسؤشػػرات عامػػة لؾرػػع ا  مػػاـ  ، تس يػػدا ،  ػػؼ ترػػشيف ا ويخزػػاع ا لمتحميػػل عمػػ  الحا ػػب اتلػػ 

 ج ت ػػػػػا ويزالػػػػػة افيػػػػػ  متابعػػػػػة هػػػػػ   الذػػػػػكاوػ لمتأكػػػػػد مػػػػػؽ مؾ  نفػػػػػس الؾقػػػػػ  الػػػػػ ػ تػػػػػتؼ ، فػػػػػ  دػػػػػانع القػػػػػرار
 ػبط إيقػػػاع العسػػػل ويخزػػػاع  لؤل ػػػس السش جيػػػة الدػػػميسة هػػػؾ حجػػػر األ ػػػاس الػػػ لػػػ ا يعتبػػػر رػػػ  ػػػباب ا . 

عمي ػا فػ  دعػؼ  االعتسػاد، ومػؽ  ػؼ  يسكػؽ الؾ ػؾؽ ب ػانتػا   لعسػل السكتػب تتػيش مؤشػرات  ا ػتخراجيزسؽ 
  ات االجتساعية السبل سة .القرار ودشع الديا اتخاذعسمية 

 سبق تتمخص أىجاف السكتب فى : فى ضؽء ما

 إلػػػػ السخرجػػػػات  نقػػػػلبشػػػػاى قػػػػدرات مػػػػؾعف  مكتػػػػب الذػػػػكاوػ فػػػػ  التعامػػػػل مػػػػع شػػػػكاوػ السػػػػر ة و  -1
  السؤ دات والدمظات السخترة .

حػػل الذػػكاوػ وتحميػػل الثطػػرات فػػ  التذػػريعات واإلجػػراىات وتػػدريب السحػػاميؽ و عزػػاى وحػػدات  -2
 رات التذريعية الت  تخص حقؾؽ السر ة وتحميم ا .يرص عم  التطيتكافؤ الف

إنذػاى قاعػػدة بيانػػات معمؾماتيػػة عػػؽ  نػػؾاع الذػػكاوػ السختمفػػة ومػػدػ تكرارهػػا لمتعػػرؼ عمػػ  طبيعػػة  -3
 العسل عم  اتخاذ اإلجراىات البلزمة لحم ا .، و  مذكبلت السر ة 

 ؽ الستعاونيؽ مع السكتب .ؽ إل  السحاميؽ الستظؾعي تعريف الذاكيات بحقؾق ؽ وتؾجي  -4

 أنذطة السكتب فيسا يمى : وبشاًء عميو يسكؼ إجسال

تمق  الذكاوػ مػؽ خػبلؿ السقابمػة الذخرػية  و البريػد  و الفػاكس وترػشيف ا ، مػع محاولػة تقػديؼ  -1
الحمػػؾؿ ل ػػا مػػؽ خػػبلؿ التعػػاوف مػػع الج ػػات الحكؾميػػة وغيػػر الحكؾميػػة ، والسحػػاميؽ الستظػػؾعيؽ 

 الحرؾؿ عم  حقؾق ا . لسداندة السر ة ف 
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 تقديؼ اال تذارات مؽ خبلؿ الرد عم  الخط السجان  لذكاوػ السر ة . -2

 ج ات االختراص السختمفة ومتابعت ا . إل إحالة الذكاوػ والظمبات  -3

وتحميم ػا والؾقػؾؼ عمػ  العؾامػل  ، القياـ بالدرا ات والبحؾث فػ  رػؾى الذػكاوػ الػؾاردة لمسكتػب -4
وتبرػير دػانع القػرار بسػؾاطؽ الخمػل والعقبػات التػ  تعػؾؽ  ، لسذكبلتالسجتسعية السفرزة ل    ا

 تقدـ السر ة ومداهست ا ف  بشاى مجتسع ا .    

تحقيػق األهػداؼ التػ   نذػ ى  إلػ ، بحيػث  ػع   2008تعددت  وج  نذاط السكتب خبلؿ عاـ وقد 
 : وتتسثل ىحه األنذطة فى الفعاليات التاليةمؽ  جم ا ، 

 ل بالسكتبالعس تظؾير مشغؾمة . 

  ردد مذاكل واحتياجات السر ة ف  رؾى الذكاوػ الستكررة. 

 الدورية لسكتب الذكاوػ . االجتساعات 

 . الشدوات والحمقات الشقاشية 

 . تأهيل وتدريب الكؾادر البذرية العاممة بالسكتب 

 . تبادؿ الخبرات مع السؤ دات والسكاتب السعشية بذ ؾف السر ة 

 األنذظة اإلعبلمية 

  السجمس ف  التردػ لسذكبلت السر ة السررية .ج ؾد 

  . الدرا ات والتقارير  

 ، مؾزعة عم  األنذظة الدابقة : 2008وفيسا يم  عرض لفعاليات العسل بالسكتب خبلؿ عاـ 
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 انؼًم ثبنًكتت تطىير يُظىيخ

انب إلقاى الزػؾى انظبلقا  مؽ ر الة السكتب الت  تدع  لتقديؼ السداندة والسذؾرة القانؾنية لمسر ة ، بج
الدػػع  نحػػؾ تظػػؾير  يػػأت عمػػ  القزػػايا السمحػػة التػػ  تسثػػل عقبػػات تحػػؾؿ دوف تسكػػيؽ السػػر ة مػػؽ حقؾق ػػا ، 

س القػؾم  ؾ آفػاؽ  رحػب تسكشػ  مػؽ القيػاـ بػدور  كأحػد الكيانػات داخػل السجمػحػا تراتيجية العسل بالسكتػب ن
 رية والدفاع عؽ حقؾق ا . لمتشؾير ف  مجاؿ تسكيؽ السر ة السر لمسر ة ال ػ يذكل مردرا

العشايػة   هس ػا عمػ  اإلطػبلؽ  مؾب العسل بالسكتب عدة  بعاد ، لعل مػؽ  تظؾيروقد اتخ ت عسمية 
بتأهيل العشرر البذرػ ال ػ يدير العسل بالسكتب ، وا ػتخداـ   ػس العمػؼ االجتسػاع  فػ  تظػؾير ا ػتسارة 

ر   ػمؾب متابعػة العسػل بػالفروع ، باإلرػافة إلػ  تمق  الذػكاوػ  و الظمبػات الػؾاردة لمسكتػب ، وكػ لػ تظػؾي
 تؾحيد السفاهيؼ السدتخدمة ف  عسمية ردد السعمؾمات وتدجيل البيانات ، ويدخال ا عم  الحا ب اتل  .

 هػؼ اإلشػكاليات التػ  تؾرػش لمسجمػس  االجتساعيػة عداد الدرا ػات والتقػاريرإ  السكتب نحؾ اتج  كسا
 ؛ قػانؾن  – قػاف   –جتسػاع  تحميل ه   اإلشػكاليات مػؽ مشغػؾر او ،  السررية السر ة  طريق الت  تعترض

تعػػديبلت تذػػريعية تسكػػؽ السػػر ة مػػؽ الحرػػؾؿ عمػػ  حقؾق ػػا  و بتؾ ػػيع لبحيػػث يقػػدـ هػػ ا التحميػػل مقترحػػات 
لمتستػػع بسػػا تقدمػػ  الدولػػة مػػؽ خػػدمات ل ػػ    ، لمسػػر ة الفقيػػرة اإلجػػراىاتشػػبكة الخػػدمات االجتساعيػػة وتدػػ يل 

الزػؾى عمي ػا  إلقػاىالسختمفػة بالقزػايا السمحػة التػ  يجػب  اإلعػبلـو ػا ل  إمػداد إلػ  ا باإلرػافة هػ . الف ػة
  فكػػػارل ػػػا نتيجػػػة  ؽررػػػيتعلتؾعيػػػة الشدػػػاى بحقػػػؾق ؽ وكيفيػػػة السظالبػػػة ب ػػػا ، وتػػػؾعيت ؽ بالسذػػػكبلت التػػػ  

فيسػا  - دػتعرضون .   الحرمػاف مػؽ السيػراث وغيرهػا  " – ة مثل " الػزواج غيػر السؾ ػق و و مؾكيات مؾر 
 :  كاتت  األطر األ ا ية لسشغؾمة العسل بالسكتب - يم 

 تطؽيخ عسمية رصج السعمؽمات وتدجيل البيانات  : أوالً 

مػػا  ال نكػػؾف مبػػالطيؽ إذا  ،هػػا بل اال شػػػ فػػ   ف لػػدػ مكتػػب شػػكاوػ السػػر ة ومتابعت ػػا بػػالسجمس كسػػ
تحػػػد مػػػؽ  السػػػر ة السرػػػرية مػػػؽ مذػػػكبلت التػػػ  تعكػػػس مػػػا تعػػػان  مشػػػ  ودػػػفشا  " بكشػػػز " مػػػؽ السعمؾمػػػات

مذػػاركت ا فػػ  بشػػاى مجتسع ػػا ، ولػػ ا فإنػػ  مػػؽ األهسيػػة بسكػػاف التأكػػد مػػؽ دقػػة عسميػػة ردػػد هػػ   البيانػػات 
 والسعمؾمات وتدجيم ا وتحميم ا عم    اس عمس   ميؼ .



 8 

مػؽ ر حت  تتزػسؽ  كبػر قػد ، كاف البد مؽ إعادة الشغر ف  ا تسارة تدجيل بيانات الذكؾػ  مؽ هشا
التػػػ  يسكػػػؽ إخزػػػاع ا لمتحميػػػل العمسػػػ  فيسػػػا بعػػػد ، وكػػػ لػ ترػػػسيؼ هػػػ    السعمؾمػػػات والبيانػػػات التفرػػػيمية

  رػػرورة الفرػػل بػػيؽ البحػػث العمسػػ  االجتسػػاع  . وقػػد ر ػػ اال ػػتسارة لتتسذػػ  مػػع   ػػس ترػػسيؼ ا ػػتبياف
دخل والتػ  قػد ال يػ يتقػدمؽ ب ػا لمسكتػب  ا بالذػكؾػ ، وبػيؽ الظمبػات البلتػ السذكبلت التػ  تتقػدـ دػاحبات

إل ػػػراى نتػػػا   عسػػػل السكتػػػب قبػػػل تحؾيم ػػػا  - يزػػػا   –بعزػػ ا رػػػسؽ اخترادػػػ  ، ومػػػع ذلػػػػ يػػػتؼ ردػػػدها 
 لمج ات السخترة . 

وعمػ  مدػػتؾػ آخػػر ، فقػػد تسػػ  عسميػػة مراجعػػة شػػاممة أل ػػمؾب تدػػجيل البيانػػات الخادػػة بكػػل مػػؽ   
 لسدػتخدمة وتؾحيػدها بػيؽ كػؾادر السكتػب الذكاوػ والظمبات عم  الحا ػب اتلػ  ، ب ػدؼ رػبط السفػاهيؼ ا

) مركػزػ وفرعػ  و وتظػؾير   ػمؾب ا ػتخراج الشتػا   عمػ    ػاس إحرػا    ػميؼ يزػسؽ عػدـ الخمػط بػػيؽ 
ل يتػػػيش البيانػػػات وتبؾيب ػػػا فػػػ  جػػػداوؿ بدػػػيظة  و مركبػػػة تػػػربط بػػػيؽ الشتػػػا   دونسػػػا تػػػداخل بيش ػػػا ، وبذػػػك

 . جتساع  البلزمةإخزاع ا لعسمية التحميل اال

 الفخوع تطؽيخ أسمؽب متابعة العسل ب : نياثا

ل  ف  مقار السجمس بكافة محافغات الجس ؾرية ، كسا تؼ  ا  كاوػ السر ة ومتابعت ا فروعمكتب ش افتتش
خػبلؿ الفتػػرة السارػػية ورػع نغػػاـ جيػػد لمستابعػػة السيدانيػة لعسػػل هػػ   الفػروع لزػػساف حدػػؽ األداى وااللتػػزاـ 

السيدانية  اتنحؾ تفعيل ه ا الشغاـ فقد تؼ تكثيف الزيار  ب السركزػ . و عيارا خة ف  السكتبقؾاعد العسل ال
مػػؽ جانػػب السذػػرؼ عمػػ  الذػػق القػػانؾن  بالسكتػػب و حػػد معاونيػػ  ، والتركيػػز برػػفة خادػػة عمػػ  مكاتػػب 

% فأقػل . وقػد تػؼ خػبلؿ الفتػرة مػؽ 50 عمػ  الذكاوػ بالسحافغات الت  حرم  ف  التقييؼ الدػشؾػ لمفػروع
 و زيارة ميدانية لمسحافغات .15إجراى ) 2008  ن اية نؾفسبر  بتسبر حت

مػػػع     هػػػ ا التقيػػػيؼ فػػػ  تطييػػػر السحػػػاميتيؽ الستعاقػػػدتيؽومػػػؽ ج ػػػة  خػػػرػ ، فقػػػد تػػػؼ اال ػػػتشاد إلػػػ  نتػػػا
بعػػػد إجػػػراى االختبػػػارات والسقػػػاببلت  يؽوقشػػػا ، وتػػػؼ تعيػػػيؽ  خػػػري األقرػػػر محػػػافغت  كػػػل مػػػؽ السكتػػػب فػػػ 

 .    ديؽ لذطل الؾعيفة بترشيش مؽ السقررتيؽالذخرية لخسدة مؽ الستعاق

كافػػة محافغػػات الجس ؾريػػة ، تػػؼ   مػػد شػػبكة خػػدمات مكتػػب شػػكاوػ السػػر ة ومتابعت ػػا فػػ إطػػارفػػ  و 
لمسكتػب مػؽ  وقػد تػؼ اختيػار محػاـ . 2008فرع السكتب بسحافغة الدؾيس وذلػػ فػ   وا ػل ديدػسبر  حافتتا

 السحام  خزعقد و  ، يؽ لتؾل  مد ؾلية العسل بالسكتبخبلؿ اختبار خزع ل  عدد مؽ السحاميؽ الستقدم
تعاونػ  مػع مقػررة  مػع التأكيػد عمػ  رػرورةالعسػل داخػل السكتػب وتحديػد دور  ،    ػمؾبلتدريب  ول  عمػ  

  . الفرع والعزؾ الداعؼ لدفع العسل داخل السكتب وتحقيق ر الت  األ ا ية
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 ة اإلنتخنتعمى شبك حؽل شكاوى السخأة سعمؽماتلمنعام  : ثالثا

تحػػػاد األوروبػػػ  " دعػػػؼ وتظػػػؾير مكتػػػب شػػػكاوػ السػػػر ة  عسػػػاؿ تشفيػػػ  مذػػػروع التعػػػاوف مػػػع االتتزػػػسؽ 
 وذلػ عؽ طريق،  بالسحافغات السختمفةذكاوػ الومتابعت ا بالسجمس القؾم  لمسر ة " امتداد خدمات مكتب 

اـ معمؾمػات شػكاوػ السػر ة ومتابعت ػا إنذاى شبكة الكترونية شاممة كافة  عساؿ البشية التحتية والسؾارد ، ونغػ
الذػػػػكاوػ الػػػػؾاردة إلػػػػ  السكتػػػػب وفروعػػػػ   لتؾ يػػػػققاعػػػػدة بيانػػػػات  بسػػػػا يدػػػػسش بتكػػػػؾيؽ عمػػػػ  شػػػػبكة اإلنترنػػػػ 

ت لسدػتخدمي  الخػدما . كسا يتيش الشغاـ بعػض ومتابعة مؾقف الذكؾػ عم  شبكة اإلنترن  ، بالسحافغات
بػػالسؾقع األ ا ػػ  لمسجمػػس القػػؾم  و  بفػػروع السكتػػب ويػػتؼ ربظػػ  ، السترػػميؽ عػػؽ طريػػق شػػبكة السعمؾمػػات

 لمتؾ ع والتظؾير مدتقببل  . قاببل متكامبل ا معمؾماتيايعسل السؾقع عم    اس كؾن  نغام وب لػ لمسر ة .

 :أىجاف الشعام السقتخح 

واألوراؽ  إليػػػ  و ػػػبل التقػػػدـ لذػػػكاوػ ونذػػػاط  واخترادػػػات  و هدافػػػ التعريػػػف بسكتػػػب ا -1
 . وطرؽ االتراؿ ب  السظمؾبة وعشاويؽ

مؾرػؾعات الذػكاوػ شػاممة دورة العسػل مػؽ ت مرػشفة لمعػامميؽ عمػ  تؾفير قاعػدة بيانػا -2
 . وال  الج ات السختمفة

 ترػػػػػػػػػسيؼ شاشػػػػػػػػػات اإلدخػػػػػػػػػاؿ لمذػػػػػػػػػكاوػ الستقدمػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػع إمكانيػػػػػػػػػة إرفػػػػػػػػػاؽ مدػػػػػػػػػتشدات  -3
 . ة تكؾف مظابقة لمشغاـ السعسؾؿ ب  حاليا  مع إدخاؿ التعديبلت السظمؾب

ت األكدػل البيانات السؾجؾدة بالفعل عم  الشغػاـ القػديؼ وعمػ  ممفػا ال ترجاعة تؾفير آلي -4
 . مع تشقيح ا

تؾجيػ   ويمكانيػةر ػـؾ بيانيػة و  – بدػيظة ومركبػة ) جداوؿ ا تخراج التقارير اإلحرا ية -5
إلػػ  عػػدد مػػؽ التقػػارير التػػ  تدػػسش بػػإجراى تحميػػل شػػامل باإلرػػافة  ، الذػػكاوػ لمذػػركاى

 .   لمبيانات

 ب ا .ر آلية لستابعة مؾقف الذكاوػ ويددار التشبي ات لستابعة السختص تؾفي -6

مؽ  ؼلمسختريؽ بالعسل بسكتب الذكاوػ وفروع  ، تسكش  Web pageدفحة  إتاحة -7
 .مع السختريؽ بالعسل ، وورع ودف ل ا  وف مذاركت ؼتحسيل السدتشدات الت  ير 
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 Offlineظاع االتراؿ باإلنترن  تؾفير آلية لمعامميؽ بالفروع تتيش العسل ف  حالة انق -8

mode  عؽ طريق إتاحة إدخاؿ وا ترجاع البيانات السحمية ، عم   ف يتؼ عسل ،
 لمبيانات حاؿ عؾدة االتراؿ باإلنترن  .  Synchronizationتزامؽ

بيانػػػات الذػػػاكيات الدػػػابق إدخال ػػػا رػػػسؽ حػػػاالت فػػػ   ر آليػػػة الكتذػػػاؼ التكػػػرارؾفيتػػػ -9
 فؾنية .الذكاوػ واال تذارات التمي

، بحيػػث يػػتؼ ا ػػتخدام   يؽ والسدػػتخدميؽ ل ػػ ا الشغػػاـ الجديػػديػػو ػػؾؼ يػػتؼ تػػدريب شػػامل لمعػػامميؽ الفش
 لمؾفاى باألهداؼ السشذؾدة مش  .مؽ الكفاىة والس ارة  بسدتؾػ عاؿ  

 

   : جتساعى لمذكاوى الؽاردة لمسكتبالتحميل اال : رابعا

  هؼ مراحل العسل بالسكتػب جتساع اع ا لمتحميل اإلمرحمة درا ة الذكاوػ الؾاردة لمسكتب ويخز تعد
زاؿ اإلشػكاليات التػ  مػا ج ه   الذكاوػ ف  شػكل مؤشػرات حػؾؿ، حيث تعكس مدػ قدرت  عم  إعادة إنتا

سرػػرية مػػؽ حقؾق ػػا السختمفػػة مػػؽ  جػػل تسكػػيؽ السػػر ة ال ، لسجتسػػع السرػػرػ غيػػر قػػادر عمػػ  التعامػػل مع ػػاا
 .  يا يا و اقتراديا واجتساعيا

مػػؽ هشػػا كػػاف اهتسػػاـ السكتػػب فػػ  الفتػػرة األخيػػرة مشرػػبا  باأل ػػاس عمػػ  رػػبط العسميػػات الدػػابقة عمػػ  
والكذػػف عػػؽ السذػػكبلت والعقبػػات التػػ  تعتػػرض  –والتػػ   ػػبق التعػػرض ل ػػا  –ا ػػتخراج هػػ   السؤشػػرات 

ا والسؤ رة عمػ  عؽ العؾامل السفرزة ل  الؾاردة ، ويخزاع ا لمتحميل بحثاطريق السر ة كسا تعكد ا الذكاوػ 
ولتقديؼ الدرا ة االجتساعية الت  تقؾـ عم  تحميػل مزػسؾف هػ   الذػكاوػ  .مؾاج ت ا بذكل ج رػ وحا ؼ 

هػػ    دتذػػار اجتسػػاع  لمسكتػػب يتػػؾل  اإلشػػراؼ عمػػ اجتسػػاع  قػػاـ السكتػػب بتعيػػيؽ م –مػػؽ مشغػػؾر  قػػاف  
تسارت    الفػػػروع عمػػػ  ا ػػػالدرا ػػػة ، ويتعػػػاوف مػػػع  عزػػػاى السكتػػػب فػػػ  ترػػػشيف الذػػػكاوػ وتػػػدريب محػػػام

 كتابة التقارير الدورية الذ رية والربع  شؾية . و  مؾب،  الذكاوػ والظمبات
 
 
 

   انذػى انفًُ نهًكتت  تؽجيو  : خامدا 
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 بػػ و تحػػاد األور لتظػػؾير اإلدارػ السعػػيؽ مػػؽ قبػػل االالسكتػػب وخبيػػر ا إدارةتػػؼ عقػػد عػػدة لقػػاىات بػػيؽ 
 Mr Ian Robin.  لػ  ورػع  السعمؾمػات السظمؾبػة عػؽ مكتػب الذػكاوػ حتػ  يتدػش وقػد تػؼ تقػديؼ جسيػع

شادػػر ، وقػػد تزػػسش  السعمؾمػػات الع لػػ تقريػػر حػػؾؿ احتياجػػات السكتػػب وكيفيػػة تظػػؾير ال يكػػل التشغيسػػ  
 التالية :

  ال يكل الؾعيف  لسكتب الذكاوػ 

  الؾدف الؾعيف  لكل العامميؽ بسكتب الذكاوػ وفروع السكتب بالسحافغات 

 SWOT Analysis ب مكتػػػػػػػػػػ ؽ قػػػػػػػػػػؾةد مػػػػػػػػػػؾاطل تحديػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػؽ التحمد تزػػػػػػػػػػسػوقػػػػػػػػػػ 
 والفرص والتحديات الت  تؾاج  السكتب . ، ب  ومؾاطؽ الزعف ، الذكاوػ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انشكبوي انًتكررح يٍ واقغانًرأح  واحتيبجبد دكالرصذ يش
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 ثبنقبهرح تصُيف شكبوي انًكتت انًركزي 

 الػػػؾاردة وترػػػشيف ا وفقػػػا  خػػػبلؿ حرػػػر لمذػػػكاوػ  السػػػر ة مػػػؽ واحتياجػػػاتقػػػاـ السكتػػػب بردػػػد مذػػػاكل 
إحرػػا   بالذػػكاوػ الػػؾاردة لمسكتػػب السركػػزػ عػػاـ  بيػػاف وفيسػػا يمػػ  أل ػػمؾب تمقػػ  الذػػكؾػ ومؾرػػؾع ا .

2008. 
  َىػيخ انشكبوي انىاردح -1

 و 1)  رقؼ جدوؿال
 % الشدبة العجد نؽع الذكؽى 

 76 6087 شكـاوى فخديــة
 17 1341 استذارات تميفؽنية
 7 531 شكاوى جساعيـة

 011 9797 اإلجسالــــى
 
 

 ىيـً انشكـىة تهقـسهأ -2

 و 2)  رقؼ جدوؿال
 % شدبةال العجد أسمؽب تمقى الذكؽى 

 ..38 3063 مقابمـــــــة 
 ..37 2965 فاكـــــــذ

 17 1341 استذارات  تميفؽنية
 ..7 590 بخيــــــــج

 011 9797 إجسالــــــى
 
 

 

لمسكتػػب انقدػػس  إلػػ  شػػكاوػ فرديػػة  ت ف نؾعيػػة الذػػكاوػ التػػ  ورد يؽ الدػػابقيؽللجػػدو يتزػػش مػػؽ او 
عػػؽ طريػػػق الػػػؾاردة تمقػػػ  الذػػكاوػ    ػػمؾبمثػػػل ، وقػػد  % فقػػػط7جساعيػػػة بشدػػبة ، وشػػكاوػ  %76بشدػػبة 

كاوػ التػػ  وردت .  مػػا الذػػ التػػؾال % عمػػ  ..37 و %..38بشدػػبة   غمػػب الحػػاالت السقابمػػة  و بالفػػاكس
عػدد مػؽ الذػكاوػ عػؽ طريػق التميفػؾف لمحرػؾؿ  جػاىتكسا  . %..7 لبريد فبل تتعدػ ندبت اعؽ طريق ا

 التػػػ  يسكػػػؽ  ف تتبػػػع لمحرػػػؾؿ عمػػػ عمػػػ  ا تذػػػارات قانؾنيػػػة  و اجتساعيػػػة لتؾجيػػػ  الذػػػاكيات لئلجػػػراىات 
 . % 17بشدبة  حقؾق ؼ

  : نهًىضىع وفقب 2008انىاردح نهًكتت خالل ػبو  تصُيف انشكبوي -
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 كىي انىاردحًَط انش  

: هػؾ الذػكاوػ التػ  تقػع فػ   الـشس  األولتسثل الذكاوػ الػؾاردة لمسكتػب فػ   بل ػة  نسػاط ر يدػية ، ت
نظاؽ اخترػاص السكتػب ، وهػ  التػ  يدػع  فريػق العسػل بالسكتػب لتقػديؼ الحمػؾؿ ل ػا عػؽ طريػق الذػراكة 

دػاعدة السػر ة وتسكيش ػا مػؽ سبكة السحػاميؽ الستظػؾعيؽ لشػمع السؤ دات الحكؾمية وغيػر الحكؾميػة ، ومػع 
ؾػ مػػػؽ إجسػػػال  شػػػك 4319يػػػة االجتساعيػػػة ، وقػػػد بمػػػش عػػػدد هػػػ   الذػػػكاوػ نانؾ الحرػػػؾؿ عمػػػ  حقؾق ػػػا الق

 الذكاوػ الؾاردة . 
شػكؾػ ، وهػ   1691سثػل فػ  الذػكاوػ خػارج اخترػاص السكتػب وقػد بمطػ  ت: في أما الشس  الثـانى

السجمػس القػؾم   : مثػل االخترػاصيتؼ تحؾيم ا لج ػة  الت  تقدـ مؽ قبل الرجاؿ  و ترتبط باألطفاؿ حيث
 لحقؾؽ اإلنداف  و السجمس القؾم  لؤلمؾمة والظفؾلة .

فػ  الظمبػات التػ  تتقػدـ ب ػا السػر ة رغبػة فػ  تحقيػق احتياجات ػا ورغبات ػا ، وقػد  الشس  الثالثويتسثػل 
يفػػػؾف لتقػػػديؼ السذػػػؾرة السكتػػػب مػػػؽ شػػػكاوػ عػػػؽ طريػػػق التم يدػػػتقبم  هػػػ ا بجانػػػب مػػػا . اتطمبػػػ 608بمطػػػ  

 . واالجتساعيةالقانؾنية 
 : ةلكل نسط عم  حد ؾعية الذكاوػ وفقالش افيسا يم  ترشيفونعرض 

 ضًٍ اختصبص انًكتت انىاقؼخ شكبويانتصُيف  :انًُط األول 

تسثمػ  فػ  شػكاوػ األحػؾاؿ  2008  خبلؿ عاـ لؾاردةا و  ف  كثر الذكاوػ 3) رقؼ يتزش مؽ الجدوؿ
% ، وهػػػ  تعبػػػر عػػػؽ اإلرػػػظرابات داخػػػل ندػػػق الػػػزواج ، ورفػػػض بعػػػض األزواج 39.8 الذخرػػػية بشدػػػبة

درؼ الشفقة الت   قرها القزاى لمزوجػة ، هػ ا بجانػب بعػض السذػكبلت التػ  تتعمػق برػعؾبة تشفيػ   حكػاـ 
% وهػ  تعبػر 22.3 بشدػبة الشفقة  و الزؼ  و رؤية الرطير . وقد جاىت شكاوػ العسل ف  السرتبة الثانية

ؾد بعػػض الدػػمبيات التػػ  تعػػؾؽ تقػػدـ السػػر ة فػػ  مجػػاؿ العسػػل وتعررػػ ا لرػػؾر شػػت  مػػؽ التسييػػز عػػؽ وجػػ
% حػػػؾؿ مذػػػكبلت الحرػػػؾؿ عمػػػ  معػػػاش رػػػسان   و 8.2رػػػدها . كسػػػا ورد عػػػدد مػػػؽ الذػػػكاوػ بشدػػػبة 

 267ا ػتقبل السكتػػب الؾدػؾؿ إلػػ  خػدمات شػػبكات األمػاف التػػ  تؾفرهػا وزارة التزػػامؽ االجتسػاع  ، كسػػا 
جسػال  % مػؽ إ6.2بمطػ  ندػبت ا  مسار ة العشػف رػد السػر ة ، وقػد شت  مؽ  نساط اؽ  دشافتزسشكؾػ ت

يز والعشف السؾج  رد السر ة  ؾاى مؽ يتعبر عؽ التسإذ  ن ا  ، الذكاوػ الؾاردة ، وه  ندبة ليد  بالقميمة
   و السجتسع السحيط ب ا . و العا مة  قبل األ رة

 و 3) رقؼ  جدوؿال



 14 

 % ةـالشدب جدـعال ؽى ـؽع الذكـن
 39.8 1719 ةـــؽال شخريـأح

 22.2 962 لــــــــــعس
 8.2 356 ىــان اجتساعــضس

 6.2 267 فـــــــــعش

 6.1   263 دارى إ

 4.2 180 امـح أحكـــــتشفي

 4.1 175 ةــاوى جشائيــدع

 2.6 113 ةــاوى مجنيــدع

 2.4 102 ةــتأميشات اجتساعي

 ..1 61 ثـــــــمؽاري
 1.3 54 جشديـــــــة

 0.8 34 محكسة األسخة / صشجوق تأميؼ األسخة

 0.7 33 ةــــــأوراق مجني
 011 3407 ىـــــــــاإلجسال

  خبرج اختصبص انًكتتتصُيف انشكبوي انًُط انثبًَ : 

% مػػػؽ إجسػػػال  الذػػػكاوػ تقػػػع خػػػارج نظػػػاؽ اخترػػػاص 26شػػػكؾػ بشدػػػبة  1691ورد لمسكتػػػب عػػػدد 
والسجمػس القػؾم  لحقػؾؽ  ، بحم ا ج ات  خرػ مثل : السجمػس القػؾم  لؤلمؾمػة والظفؾلػة السكتب ويختص

 ، ويعكػػػػػس هػػػػػ ا و { 4) رقػػػػػؼ جػػػػدوؿال}  نغػػػػػر  مقدمػػػػة مػػػػػؽ رجػػػػػاؿ  و تخػػػػص  طفػػػػػاال ن ػػػػػاحيػػػػػث إ اإلندػػػػاف
 

 ؼ و مم ؼ  ف يجد ل ،السؾقف  قة السؾاطشيؽ ف  السجمس القؾم  لمسر ة ، وف  مكتب شكاوػ السر ة التابع ل  
وقػػد  حيمػػ  هػػ   الذػػكاوػ إلػػ  الج ػػات السخترػػة بكػػل  مش ػػا مػػؽ .  مػػؽ مذػػكبلت مسػػا يعػػانؾف مشػػ  مخرجػػا

 خبلؿ مخاطبة السكتب ل ا بذكل دورػ كل ش ر .
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 و 4)  رقؼ جدوؿال
 

تصنيف الشكاوى خارج 

 االختصاص
 % ةـالشدب جدـالع

 84 1420 رجــــال

 16 271 طفؽلة وأمؽمة

 011 0970 اإلجسالــى

  2008انىاردح نهًكتت خالل ػبو تصُيف انطهجبد انًُط انثبنث : 

مشفػ ا  لتحقيق ػا . ل ػؽ فػ   ف يجػد السكتػب  ب ػابػات الستقػدمات غعػؽ ر  الظمبات الػؾاردة لمسكتػب تعبر
 جسػػػػػال  الظمبػػػػػات% مػػػػػؽ إ 24.8فردػػػػػة عسػػػػػل بشدػػػػػبة  إيجػػػػػادوتركػػػػػزت  غمػػػػػب هػػػػػ   الظمبػػػػػات فػػػػػ  طمػػػػػب 

 ػا . يمي ػا طمبػات لمحرػؾؿ عمػ  مدػكؽ  بشا و  هػ  عمي ػا  ة لعسل يػدر دخػبل  السر  احتياج مسا يؤكد ، الؾاردة
رغبػػة فػػ  الحرػػؾؿ عمػػ  % حػػؾؿ ال10.2% . كسػػا وردت طمبػػات بشدػػبة 18.4مػػؽ مدػػاكؽ الدولػػة بشدػػبة 

تػػدرج فػػ   %..15 عػػدد مػػؽ الظمبػػات بشدػػبة الدولػػة . هػػ ا بجانػػب ارض زراعيػػة مػػؽ األرارػػ  التػػ  تؾفرهػػا
السحميػة ، باإلرػافة  لبلنتخابػات في ػا الستقػدمات مدػاندة السكتػب عشػد الترشػيش مبػ إطار البعػد الديا ػ  ط

 يرػػعب % ، وغيرهػػا مػػؽ الظمبػػات التػػ 14.5إلػػ  عػػدد مػػؽ الظمبػػات لمحرػػؾؿ عمػػ  مػػشش درا ػػية بشدػػبة 
ب ػا ،  لبل ػتفادةمحػددة  رج ػات بعيش ػا ول ػا شػروط ومعػايي ف  كثير مؽ األحياف ، إذ  ن ا تخػص تحقيق ا

  ؽطمبػاتوتحقيػق تؼ تؾجي  الذاكيات ل    الج ػات وتقػديؼ التسا ػ ؽ عدػ   ف يحرػمؽ عمػ  رغبػات ؽ ل ا ي
  . و {5) رقؼ جدوؿال}  نغر  وفقا  ل    الذروط والسعايير

 

 

 

 و 5)  رقؼجدوؿ ال
 

 % ةـالشدب جدـالع نؽعية الطمبات
 24.8 151 إيجاد فخص عسل 
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 18.4 112 إيجاد مدكـؼ
 10.2 62 مبان زراعية/الحرؽل عمى أرض 

 15.3 93 يةسياسـمطالب 
 14.5 88 مشحة دراسية

 30 تشعيسية نؽاح

 

4.9 
 2.8 17 استكسال دراسة
 1.3 8 تثبيت فى العسل

 1.3 8 فخصة حـج
 1.2 7 إسقاط / ججولة ديؽن 
 0.8 5 عالج عمى نفقة الجولة

 0.8   5 تخخيـص
 0.7 4 إعانة/ مداعجة مالية

 0.7 4 قخضالحرؽل عمى 
 0.5 3 إيجاد مذـخوع

 0.5 3 التجخل فى أعسال القزاء
 0.3 2 مقابمة شخرية ىامة

 0.2 1 الحرؽل عمى شيادات أو أوراق إدارية
 011 916 اإلجســالى
 

 

 

 

 

  تصُيف االستشبراد انتهيفىَيخ -

 و 6)  رقؼ جدوؿال

 

 % ةـندب جدـالع االستذارات التميفؽنية



 17 

 52 698 أحؽال شخرية

 10 131 عجم اختراص

 9.2 124 عسل

 8.4 113 تشفيح أحكام

 4.8 65 دعاوى جشائية

 3.3 44 عشف

 2.8 38 ضسان اجتساعى

 2.2 41 تأميشات اجتساعية

 0.9 24 دعاوى مجنية

 0.9 24 مؽاريث

 0.9 22 أوراق مجنية

 0.0 09 صحة
 1.9 7 جشدية

 1.9 9 تعميػ
 011 0430 اإلجسالى

 

السكتب مؽ شكاوػ مؽ خػبلؿ السقابمػة الفرديػة  و الفػاكس  و البريػد العػادػ  و  يدتقبم ا م ل  جانبإ
الت  ودل عػددها  فؽنيةياالستذارات التمالسذؾرة لبعض الشداى مؽ خبلؿ  يدع  لتقديؼ  ، فإن لكترون اإل

ؿ عمػػ  ، ومػػؽ خػػبلؿ هػػ   االترػػاالت تظمػػب الذػػاكية الحرػػؾ   تميفؾنيػػااترػػاال 1341إلػػ   2008خػػبلؿ 
  و   ػرية  ػؾاى كانػ  قانؾنيػة  و اجتساعيػة كيفية حل السذكمة التػ  تؾاج  ػامعمؾمة  و مذؾرة فيسا يتعمق ب

التػ  يسكػؽ  ف تتبػع لحػل السذػكمة والحرػؾؿ عمػ  حق ػا .  تلئلجػراىا، إذ يقؾـ محػام  السكتػب بتؾجي  ػا 
رات التميفؾنية حيػث كانػ  الطمبػة ويتزش مؽ الجدوؿ الدابق نؾعية السؾرؾعات الت  تدور حؾل ا اال تذا

 % و .9.2% و ، يمي ا شكاوػ العسل) 52لذكاوػ األحؾاؿ الذخرية ) 
  بنًحبفظبد ثتصُيف انشكبوي انىاردح نفروع انًكتت 

تقػػـؾ مكاتػػب الذػػكاوػ بػػالفروع السختمفػػة السؾزعػػة عمػػ  محافغػػات الجس ؾريػػة بردػػد إحرػػا   لمذػػكاوػ 
طبيعػػة السؾرػػؾعات التػػ  تػػدخل فػػ  إطػػار هػػ    تمقي ػػا ، و و  ػػمؾبلذػػكاوػ الػػؾاردة وترػػشيف ا وفقػػا  لشؾعيػػة ا
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 مرحؾبة 2008مسحافغات السختمفة عاـ حرا   بالذكاوػ الؾاردة ل. وفسا يم  بياف إ اتكرار  ها كثر و  الذكاوػ 
 الجطرافية . ةلمسشظق بيعة ه   الذكاوػ واختبلف ا وفقاوط معدؿ الذكاوػ داخل كل محافغة ،رش ؾ بتحميل ي

 2637لبحػرػ طػار محافغػات الؾجػ  اغمب الذػكاوػ وردت فػ  إ ف    و  1)  رقؼ يتزش مؽ الجدوؿ
و غمب ا يقع فػ  إطػار محافغػة  ، جسال  الذكاوػ الؾاردة بالسحافغات السختمفة% مؽ إ44.7شكؾػ بشدبة 

 بشدػػػػػػػػبةيمي ػػػػػػػػا محافغػػػػػػػػة القميؾبيػػػػػػػػة  ، % مػػػػػػػػؽ إجسػػػػػػػػال  محافغػػػػػػػػات وجػػػػػػػػ  بحػػػػػػػػرػ 15السشؾفيػػػػػػػػة بشدػػػػػػػػبة 
% مػؽ إجسػال  محافغػات 13ومحافغة كفػر الذػيب بشدػبة  ، %13.4 ؼ محافغة الدق مية بشدبة  ، 14%

 . وقد تركزت معغؼ ه   الذكاوػ ف  إطار الذكاوػ الفردية الؾج  البحرػ .
% مػػػؽ 35ؾػ بشدػػػبة شػػػك 2086بمطػػػ  فالؾجػػػ  القبمػػػ  حافغػػػات م مػػػا الذػػػكاوػ التػػػ  وردت فػػػ  إطػػػار 

% مػػػػؽ إجسػػػػال  20 غمب ػػػػا فػػػػ  محافغػػػػة الجيػػػػزة بشدػػػػبة  غػػػػات الؾجػػػػ  القبمػػػػ بسحافإجسػػػػال  الذػػػػكاوػ الػػػػؾاردة 
 . % عم  التؾالي 15.5% ، 17بشدبة  السشيا و  ؾاف ا محافغتا، ويمي  محافغات الؾج  القبم 

 ػػؼ محافغػػة بشػػ   ػػؾيف بشدػػبة  ، %12بمطػػ  ندػػبت ا ف مػػا الذػػكاوػ التػػ  وردت مػػؽ محافغػػة  ػػؾهاج 
 وقػػػػد وردت الطالبيػػػػة العغسػػػػ  مػػػػؽ هػػػػ   الذػػػػكاوػ برػػػػؾرة  ،   القبمػػػػ مػػػػؽ إجسػػػػال  محافغػػػػات الؾجػػػػ 10.5%

 فردية .
 فػبل حزػريةالسحافغػات ال مػؽ عتبارهسػاإ ػعيد بدت لسحػافغت  اإل ػكشدرية وبؾر  ما الذػكاوػ التػ  ور 

، وكػػ ا األمػػر بالشدػػبة لسحافغػػات الحػػدود بمطػػ   الجس ؾريػػة% مػػؽ إجسػػال  محافغػػات 11 ندػػبت ا ػتتعػػد
 % .9شكؾػ بشدبة  533

 جسيػػػع إذا حاولشػػػا عقػػػد مقارنػػػة بػػػيؽ إجسػػػال  عػػػدد الذػػػكاوػ التػػػ  وردت لمفػػػروع السختمفػػػة عمػػػ  مدػػػتؾػ 
فػ  إجسػال  عػدد الذػكاوػ بفػارؽ كبيػر لرػػالش  ةتبػيؽ حػدوث طفػرة كبيػر ي 2008 و 2007السحافغػات لعػام  

 فػػػػػػػػػ  رػػػػػػػػػؾى عػػػػػػػػػدد مػػػػػػػػػؽ الستطيػػػػػػػػػرات  التظػػػػػػػػػؾر% و ، ويسكػػػػػػػػػؽ تفدػػػػػػػػػير هػػػػػػػػػ ا 66) بشدػػػػػػػػػبة  2008عػػػػػػػػػاـ 
دعػػؼ السكتػػب السركػػزػ لمفػػروع السختمفػػة مػػؽ حيػػث الستابعػػة السدػػتسرة لتقيػػيؼ العسػػل ، والتػػدريب السكثػػف  : مش ػػا

 قاعػػدة البيانػػاتورفػػع كفػػاىة السحػػاميؽ فػػ  التعامػػل مػػع  ، عمػػ    ػػمؾب العسػػل الستظػػؾر والترػػشيفات الجديػػدة
تػػب والج ػػؾد السعرفػػة بالسك   ا بجانػػب رفػػع الػػؾع  لػػدػ الدػػيدات فػػهػػلحفػػع وترػػشيف الذػػكاوػ .  لكترونيػػةاإل

يسكػػؽ  ف تػػدعس ؽ  بأنػػ  الج ػػة التػػ  ؽوتعػػريف ،  التػػ  يقػػدم ا لسدػػاندت ؽ ، وتسكيػػش ؽ مػػؽ السظالبػػة بحقػػؾق ؽ
الحكؾميػػػة وغيػػػر  بالج ػػػاتالقانؾنيػػػة ،  و  مػػػ  حقػػػؾق ؽع بالسحػػػاميؽ الستظػػػؾعيؽ لسدػػػاعدت ؽ فػػػ  حرػػػؾل ؽ

   .    واالجتساعيةف  حيات ا العسمية  لسر ة حل السذاكل الت  تؾاج  ا ف  تداعدهؽ الحكؾمية الت 
      

 ( 0)  رلى ذولجان

 تصُيف انشكبوي انىاردة نهفزوع وفمبً نُىع انشكىي

 انًذبفظت اإللهيى
 َىع انشكبوي

 اإلجًبنــً
 جًبػيت فزديت
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 ( 2)  رلى جذولان

 تىسيغ انشكبوي انىاردة طبمبً نىسيهت استمببل انشكىي
 

 انًذبفظت اإللهيى
 انشكىي استمببلوسيهت 

 اإلجًبنً
 استشبرة تهيفىَيت يمببهت بزيذ فبكس

 يذبفظبث دضزيت

 

 458 54 405 اإلسكُذريت

 84 3 85 بىرسؼيذ

 555 57 485  اإلجًبنً

 يوجه بذز

 

 535 00 555 انبذيزة

 555 00 505 انغزبيت

 355 50 303 كفز انشيخ

 374 53 355 انًُىفيت

 350 04 355 انمهيىبيت

 345 08 334 انذلههيت

 554 05 503 دييبط

 550 05 555 انشزليت

 540 8 550 اإلسًبػيهيت

 5536 043 5575  اإلجًبنً

 وجه لبهً

 

 556 6 550 انجيشة

 55 0 54 ىوانفي

 508 58 080 بًُ سىيف

 358 08 330 انًُيب

 058 6 055 أسيىط

 545 06 536 سىهبج

 067 5 065 لُب

 355 00 305 أسىاٌ

 050 5 005 يذيُت األلصز

 5075 87 0877  اإلجًبنً

 يذبفظبث انذذود

 

 74 - 74 يزسً يطزوح

 555 5 550 انىادي انجذيذ

 555 6 534 شًبل سيُبء

 443 03 450  اإلجًبنً

 4800 585 4507  اإلجًبنً انؼبو
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 يذبفظبث دضزيت

 

 458 77 350 56 65 اإلسكُذريت

 84 7 45 57 3 بىرسؼيذ

 555 85 385 44 66  اإلجًبنً

 وجه بذزي

 

 535 54 057 50 50 انبذيزة

 555 35 058 55 36 انغزبيت

 355 8 505 03 007 كفز انشيخ

 374 77 050 004 30 انًُىفيت

 350 43 504 78 5 انمهيىبيت

 345 45 056 50 004 انذلههيت

 554 07 064 55 7 دييبط

 550 00 050 36 43 زليتانش

 540 55 077 00 57 اإلسًبػيهيت

 5536 304 0406 350 555  اإلجًبنً

 وجه لبهً

 

 556 05 344 35 55 انجيشة

 55 0 46 - 7 انفيىو

 508 55 006 58 58 بًُ سىيف

 358 003 043 55 38 انًُيب

 058 35 8 85 05 أسيىط

 545 55 055 45 05 سىهبج

 067 - 064 - 3 لُب

 355 006 060 50 5 أسىاٌ

 050 03 000 3 3 يذيُت األلصز

 5075 365 0550 584 047  اإلجًبنً

 يذبفظبث انذذود

 

 74 00 50 5 05 يزسً يطزوح

 555 - 508 05 3 انىادي انجذيذ

 555 56 053 57 5 شًبل سيُبء

 443 47 505 55 08  اإلجًبنً

 4800 750 3475 664 587  اإلجًبنً انؼبو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لسكتب بالسحافغػات ، والتػ  ا لفروع تمق  الذكاوػ الؾاردة   مؾب إل و  2)  رقؼ تذير بيانات الجدوؿ
يؽ محام  السكتب والذاكية بشدبة ب ف  غمب الذكاوػ ترد عؽ طريق السقابمة الذخرية   ايتزش مؽ خبلل
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ميفؾنيػة فقػد بمطػ  ندػبت ا الت اال تذػاراتريػق جسال  الذكاوػ .  ما الذػكاوػ التػ  وردت عػؽ طإ% مؽ 61
 الؾجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ت غمب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  إطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار محافغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاو جسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال  الذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاوػ % مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ إ14

بشدػبة هػ ا بجانػب ورود عػدد مػؽ الذػكاوػ  . شػكؾػ مػؽ إجسػال  شػكاوػ السحافغػات 372القبم  بإجسػال  
 ؾال  .الت% عؽ طريق الفاكس والبريد عم  %13 ، 12

 هػاترشيف الذػكاوػ وفقػا  لسؾرػؾع الذػكؾػ ويتزػش  ف  كثر  إل و فتذير  3 ) رقؼ  ما بيانات الجدوؿ
ردة الذػكاوػ الػؾامؽ إجسال  % 28شكؾػ بشدبة  1639قع ف  إطار شكاوػ األحؾاؿ الذخرية بإجسال  ي

فػ  الحرػؾؿ عمػ   –فػ  السحافغػات السختمفػة  –مسػا يعكػس معانػاة السػر ة  لمفروع بالسحافغات السختمفػة ،
ط مػػػؽ الذػػػكاوػ بسعػػػدؿ  كبػػػر فػػػ  . وقػػػد ورد هػػػ ا الػػػشس فػػػ  إطػػػار ندػػػق الػػػزواجعية والقانؾنيػػػة حقؾق ػػػا الذػػػر 

% عم  التؾالي مؽ بيؽ جسيع فػروع السكتػب بالسحافغػات 11% ، 17محافغت  الجيزة واإل كشدرية بشدبة 
 حكسػػ طبيعػػة السجتسػػع الرػػعيدػ الػػ ػ يلػػ  % ، وربسػػا يرجػػع ذلػػػ إ0.01 ػػيؾط بشدػػبة   ، و قم ػػا محافغػػة

 . لخروج عؽ تقاليد األ رةبا تدسش لمسر ة  العرؼ والتقاليد الت  ال
% مػػػؽ إجسػػػال  الذػػػكاوػ الػػػؾاردة لمسحافغػػػات ، 18وتػػػأت  فػػػ  السرتبػػػة الثانيػػػة شػػػكاوػ العسػػػل بشدػػػبة 

% لكػػل 7يب واإل ػػكشدرية بشدػػبة كفػػر الذػػ يمي ػػا محافغتػػا ، %13و كثرهػػا يقػػع فػػ  محافغػػة الدق ميػػة بشدػػبة 
 كؾػ بشدػبةشػ 699عػدد مػؽ الذػكاوػ بمطػ   ا ورد% . كسػ0.01ة م ا ف  محافغة قشا بشدػب. بيشسا  ق مش ؼ
جتساع  متسثمػة لت  تقدم ا وزارة التزامؽ االبالخدمات ا ةل  الذكاوػ الؾاردة لمفروع خادامؽ إجس% 12
  االجتسػاع  التػ دعؾبة اإلجراىات السظمؾبة لحرؾؿ السر ة عم  خػدمات شػبكات األمػاف الذكؾػ مؽ ف 

و غمب ػػا يقػػع فػػ  إطػػار محػػافغت  كفػػر الذػػيب والقميؾبيػػة كؾجػػ  بحػػرػ ، يمي ػػا   ػػؾاف والسشيػػا  تؾفرهػػا الػػؾزارة ،
% مػػؽ 17.3السكتػػب بشدػػبة  اخترػػاصخػػارج  تقػػع والذػػكاوػ  عػػدد مػػؽ الظمبػػات ورد  لػكؾجػػ  قبمػػ  . كػػ

إيجػػاد مدػػػكؽ  و  ماليػػػة  و إعانػػةفػػرص عسػػػل  و  إيجػػػاد : تسثػػػل فػػ توهػػ   ، السحافغػػػاتب مػػا ورد ل اإجسػػ
السجمس القؾم   : السخترة مثلوبالتال  يتؼ تحؾيم ا لمج ات  ، شكاوػ مقدمة مؽ رجاؿ  و تخص  طفاال

        .لحقؾؽ اإلنداف و السجمس القؾم  لؤلمؾمة والظفؾلة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 3) م رقجدول ال
 تىسيغ انشكبوي انىاردة نهفزوع طبمبً نُىع انشكىي

 اإلجسالى نؽع الذكؽى  السحافغة اإلقميؼ
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أدىال 

 شخصيت

ضًبٌ  ػًم

 اجتًبػً

تُفيذ  إداري جُبئً يذًَ تأييُبث

 أدكبو

أوراق  ػُف

 يذَيت

ػذو 

اختصبص 

 وطهببث

 أخخى 

يذبفظبث 

        دضزيت

 529 1 86 10 26 28 50 15 17 19 17 75 185 اإلسكُذريت
 95 - 31 2 4 - 9 0 2 - 10 21 16 بىرسؼيذ

 923 0 009 02 41 26 97 09 07 07 29 79 210  اإلجسالى

 234 - 41 2 6 3 30 2 4 4 59 42 41 انبذيزة       وجو بحخى 
 224 - 18 2 9 20 22 4 3 1 12 56 77 انغزبيت

 344 - 38 1 5 3 30 19 5 3 150 76 14 كفز انشيخ
 385 - 55 41 17 20 29 19 7 5 31 61 100 انًُىفيت
 361 1 71 7 13 4 22 9 8 7 90 38 91 انمهيىبيت
 354 7 66 2 18 16 23 5 8 3 4 139 63 انذلههيت
 225 - 36 5 6 8 31 4 7 2 23 28 75 دييبط

 260 18 46 14 12 13 15 14 8 6 3 63 48 انشزليت
 250 - 158 6 10 11 6 1 - 2 4 23 29 اإلسًبػيهيت

 29 927 61 79 76 216 99 91 44 499 929 946  اإلجسالى
 

2949 
 427 2 10 6 5 22 17 2 5 1 31 40 286 انجيشة   وجو قبمى

 66 - 3 - 4 1 6 1 2 - 5 21 23 انفيىو
 219 - 38 8 15 9 25 4 2 4 17 65 32 بًُ سىيف

 349 1 97 6 8 6 8 10 10 4 54 71 74 انًُيب
 149 1 56 3 8 2 13 4 9 4 13 25 11 أسيىط
 254 - 61 6 6 10 34 8  7 2 35 44 41 سىهبج

 178 - 5 1 1 3 6 11 11 - 11 10 119 لُب
 324 3 7 11 1 12 53 2 1 19 64 56 95 أسىاٌ

 120 1 14 9 - 3 8 2 2 3 15 15 48 يذيُت األلصز
 2086 8 291 50 48 68 170 44 49 37 245 347 729  اإلجسالى

محافعات 
          الحجود

 85 - 8 7 - - 4 2 - 2 8 19 35 يزسً يطزوح
 226 - 37 6 6 4 37 11 5 1 29 26 64 انىادي انجذيذ
 242 - 38 38 9 5 16 5 6 1 14 38 72 شًبل سيُبء

 994 - 64 90 09 7 99 06 00 3 90 64 090  اإلجسالى
 9711 49 0121 074 067 214 373 093 027 74 977 0192 0947  اإلجسالى العام

 االجتًبػبد انذوريخ نًكتت انشكبوي
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تػػؼ عقػػد عػػدد مػػؽ االجتساعػػات الدوريػػة لستابعػػة إنجػػاز العسػػل داخػػل السكتػػب مػػؽ خػػبلؿ تقيػػيؼ التقػػارير 

ل دور الفرعية ، والتعرؼ عم  السعؾقػات التػ  تحػد مػؽ كفػاىة األداى ومشاقذػة خظػط العسػل السقترحػة لتفعيػ

 الذركاى الستعاونيؽ مع السكتب .

 يخية لمسكتب يداجتساعات المجشة التأواًل : 

  خيةييداالجتساع الخابع لمجشة الت -

 2116أبخيـــل  4الخابـــع بتـــاري    ػػػارية لسكتػػػب شػػػكاوػ السػػػر ة ومتابعت ػػػا اجتساعيدػػػية التالمجشػػػ تقػػػدع
، وبحزػػؾر مػػدير مكتػػب  القــؽمى لمســخأة بخئاســة األســتالة الــجفتؽرة فخخشــجة حدــؼ األمــيؼ العــام لمسجمــذ

 الذكاوػ ومتابعت ا األ تاذة ديشا البيم  ، والدادة  عزاى المجشة : 

لة الــجفتؽرة امــال عثســان ت السدتذــار جســال شــؽمان ت الدــفيخ فتحــى الذــاللى ت السدتذــار ااألســت
المجشػة الػدكتؾرة ماجػدة  ورػيؾؼ ماجج الذخبيشى ت األستال دمحم رضـا ت واألسـتالة الـجفتؽرة نجـؽى الفـؽال .

  رور .

األ ػػتاذة الػػدكتؾرة فرخشػػدة حدػػؽ بػػالج ؾد السب ولػػة مػػؽ مكتػػب الذػػكاوػ فػػ   بإشػػادةبػػد  االجتسػػاع وقػػد 
 مداندة السر ة وتسكيش ا مؽ الحرؾؿ عم  حقؾق ا .

 تسثل فى الشقاط التالية :دشؽى والحى الربع  التقخيخعخضت مجيخ السكتب 

 ردود مػػػػػػػؽ الج ػػػػػػػات السذػػػػػػػاركة فػػػػػػػ  فحػػػػػػػص مؾرػػػػػػػؾعات الذػػػػػػػكاوػ وندػػػػػػػبة الػػػػػػػ إحرػػػػػػػاىات 
 الذكاوػ .

  ب ػدؼ  ، لذػبكة السحػاميؽ الستظػؾعيؽالدوريػة  االجتساعات :  نذظة السكتب والت  تسثم  ف
الدورية لرؤ اى وحدات تكافؤ الفػرص  واالجتساعات،  إلي ؼ إحالت اايا الت  تس  متابعة القز

مع محػام  الفػروع لستابعػة العسػل والتػدريب لرفػع  ، اجتساعات إلي ؼلستابعة الذكاوػ السر مة 
 كفاىة العسل . 

 بحػػػػث مقػػػػارف عػػػػؽ مكاتػػػػب الذػػػػكاوػ الدوليػػػػة مػػػػؽ قبػػػػل وحػػػػدة متابعػػػػة  إجػػػػراىعمػػػػ   االتفػػػػاؽ
 بؾزارة التعاوف الدول  .السذروعات 
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  اإلعػػبلـ فػػ  إدػػدار الشذػػرة الدوريػػة لمسكتػػب رػػسؽ عسػػل السجمػػس القػػؾم   إدارةالتعػػاوف مػػع
 ع ا عم  شركاى السكتب وفروع  .لمسر ة وتؾزي

مػػػؽ مشغػػػؾر اجتسػػػاع  عمػػػ   2007تػػػؼ عػػػرض مدػػػؾدة تقريػػػر تحميػػػل مزػػػسؾف شػػػكاوػ السػػػر ة خػػػبلؿ 
  عزاى المجشة إلبداى الر ػ والسبلحغات عم  التقرير .

 األميؼ العام لمسجمذ ت نجسل أىسيا فيسا يمى :بعجة تؽجييات مؼ  االجتساعخمص وقج  

السختمفػػة ، والج ػػؾد السب ولػػة لمتعامػػل مػػع هػػ   الػػؾاردة لمػػؾزارات د عػػدد الذػػكاوػ رػػرورة ردػػ -1
 مؽ قبل وحدات تكافؤ الفرص ب    الؾزارات .الذكاوػ 

 التأكيػػػػػد عمػػػػػ  متابعػػػػػة العسػػػػػل والذػػػػػكاوػ السحالػػػػػة لمسحػػػػػاميؽ الستظػػػػػؾعيؽ  و مكاتػػػػػب تكػػػػػافؤ  -2
 سيؽ بزيارة فػروع بسؾعف  األمانة العامة القا اال تعانة إمكانية إل الفرص ، ووج    يادت ا 

 السحافغات . إدارةالسجمس بالسحافغات بسراجعة العسل بالسكتب والتشديق مع مدير 

ب ػا ، مػع  اال ػتعانةتقديؼ مقترح حؾؿ  ػبل التعػاوف بػيؽ السكتػب والجسعيػات األهميػة السقتػرح  -3
بالجسعيػات التػ  تعسػل  االتراؿ. ه ا بجانب تحديد مجاالت العسل الخادة ب    الجسعيات 

 ف  مجاؿ حقؾؽ اإلنداف لسعرفة  بل التعاوف ف  مجاؿ حقؾؽ السر ة .

ألهسيػة نغػرا  ؛ ررورة إددار نذرة دورية خادة بسكتب شكاوػ السر ة مشفرمة عؽ السجمس -4
 القزايا والسؾرؾعات الستداولة بالسكتب .

ـ تحمػػػػيبل  لمذػػػكاوػ مػػػػؽ مشغػػػػؾر ريػػػر تحميػػػػل مزػػػسؾف الذػػػػكاوػ بحيػػػػث يقػػػددػػػػياغة تق إعػػػادة -5
و ػػػبل  ، ة ل ػػػ   الذػػػكاوػ زػػػؾى عمػػػ  العؾامػػػل السجتسعيػػػة السفػػػرز  قػػػاف  يمقػػػ  ال - اع اجتسػػػ

مؾاج ة ه   السذكبلت بذكل يدسش لمسر ة بالحرؾؿ عم  حقؾق ا وتسكيش ا مؽ السذاركة ف  
 تشسية مجتسع ا .

 

 لمسكتب يخيةيدالخامذ لمجشة الت االجتساع -
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بسقـخ السجمـذ  2116ديدـسبخ  24 فػ ة متابعت ػا رية لسكتػب شػكاوػ السػر  يدػياجتسػاع المجشػة الت عقػد
وبحزػؾر األ ػتاذة الػدكتؾرة نجػؾػ الفػػؾاؿ ،  ؼ أمـيؼ عـام السجمـذبخئاسـة األسـتالة الـجفتؽرة فخخشـجه حدـ

 اى المجشة : عز ير السكتب والدادةمد

 ةاألســـتالو  ت والسدتذـــار ماجـــج الذـــخبيشى ت والسدتذـــار جســـال شـــؽمان ت الدـــفيخ فتحـــى الذـــاللى
 مال ىالل .وضيؽف المجشة األستالة الجفتؽرة ا .ريتدا ت واألستال دمحم رضا  ديالجخات

 التقخيـخ الدـشؽى السقـجم لاتحـاد األوروبـىقام  األ تاذة الدكتؾرة نجؾػ الفؾاؿ مػدير السكتػب بعػرض  - 
 :وفيسا يم   هؼ عشادر التقرير،  2116حتى أكتؽبخ  2119عؼ الفتخة ما بيؼ نؽفسبخ 

 الر يدػػػ  لمسكتػػػب ، والػػػ ػ يتركػػػز فػػػ  نذػػػر  قافػػػة حقػػػؾؽ السػػػر ة رػػػسؽ مشغؾمػػػة  التعريػػػف بال ػػػدؼ
حقؾؽ اإلنداف ، وتشؾير دانع القرار بأهؼ السذكبلت الت  تعترض تسكيؽ السر ة السررية مؽ ه   

 الحقؾؽ .

  : عرض مخرجات السكتب ومؽ  هس ا 

 الدفاع عؽ السر ة وتسكيش ا مؽ حقؾق ا القانؾنية . -

 قؾؽ السر ة ف  السجتسع السررػ .حالتروي  لثقافة  -

 رفع وع  السر ة ذات ا بحقؾق ا السختمفة . -

  عرض ألنذظة السكتب خبلؿ تمػ الفترة والت  تسثم  ف  اجتساعػات السحػاميؽ الستظػؾعيؽ لستابعػة
باإلرػػػافة  السكتػػػب السركػػػزػ والفػػػروع ، إلػػػ العسػػػل ، بيػػػاف باإلحرػػػاىات الخادػػػة بػػػؾرود الذػػػكاوػ 

   السكتب . ف  التعامل مع الذكاوػ الؾاردة مؽ الفرص تكافؤ وحدات ج ؾدلبياف 

ا ػػتخبلص السؤشػػرات  التركيػػز عمػػ مػػش تظػػؾير نغػػاـ العسػػل ، حيػػث بػػد  السكتػػب مبل عررػػ  مػػدير -ب
ه ا التظؾير تؼ التركيز  ؿر ػ عاـ مداند لقزايا السر ة . وخبل لبشاىؽ عسل السكتب ، وذلػ الشاتجة م

 : وه  ، عم   ربعة  بعاد

o . العشاية بتأهيل الكؾادر الفشية العاممة بالسكتب 

o  لسعمؾمات وتدجيل البيانات .اتظؾير عسمية ردد 
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o . تظؾير   مؾب متابعة العسل بالفروع 

o السػر ة و كثرهػا  اجتساعيا لمؾقؾؼ عم   برز السذكبلت الت  تعػان  مش ػا تحميل البيانات تحميبل
 فرزة ل ا .سالسجتسعية الالعؾامل  إل دل ، والتؾ  تكرارا

وذلػػػػ مػػػؽ خػػػبلؿ تكثيػػػف الزيػػػارات  ، متابعػػػة العسػػػل بػػػالفروع   ػػػمؾب ورػػػح  مػػػديرة السكتػػػب تظػػػؾير   -ج
 و التركيػػز برػػفة خادػػة عمػػ  مكاتػػب الذػػكاوػ بالسحافغػػات التػػ  حرػػم  عمػػ  التقيػػيؼ  ، السيدانيػػة

 % فأقل .50الدشؾػ لمفروع 

يػػػر الذػػػ رػ والربػػع  ػػػشؾػ التػػػ  يػػتؼ مؾافػػػاة السكتػػػب الشغػػػر فػػػ  ا ػػتسارة التقر  إعػػادة إلػػػ اإلشػػػارة   تسػػ  -د 
كيفية التعاوف مع شركاى و ؾعية نذاط الفرع ، ومدػ تتزسؽ تفريبل   كثر عؽ نبحيث  ؛ السركزػ ب ا

 السكتب .

 : أىسيا ومؼ ت وفى نياية العخض تػ استعخاض االحتياجات السدتقبمية لمسكتب

التػػدريب السدػػتسر فػػ  مجػػاالت حقػػؾؽ ب كػػؾادر السكتػػب السزيػػد مػػؽ م ػػارات العسػػل إكدػػاب -
 . االتراؿم ارات  إل  باإلرافة ،  ة كجزى مؽ حقؾؽ اإلندافالسر 

يػل اإلحرػا   ، خادػة مالسعمؾمػات والتح مجاؿ ف  الكؾادر اإلدارية والفشيةدعؼ السكتب ب -
 بعد بدى العسل بذبكة الربط اإللكترون  . 

لقانؾنيػة ، لسزػاعفة قػدرة الفػروع عمػ  دعؼ فروع السكتب بالسحافغات بسزيػد مػؽ الكػؾادر ا -
 الؾدؾؿ لمسر ة الذاكية .

ز العػرض عمػ  ، وقد رك 2007ماؿ هبلؿ درا ة تحميل مزسؾف شكاوػ السر ة عاـ عرر  الدكتؾرة آ -هػ
 بػػػرز العؾامػػػل الثقافيػػػة   قػػػاف  يمقػػػ  الزػػػؾى عمػػػ  –ة بتحميػػػل اجتسػػػاع   هػػػؼ نتػػػا   الدرا ػػػة مرػػػحؾب

ستػع السػر ة بحقؾق ػا وتجعم ػا  كثػر عررػ  لمعشػف  و الؾقػؾع فػ  السذػاكل التػ  تحػد مػؽ ت والسجتسعية
 القانؾنية .

تزيػد مػؽ فاعميػة  لمسشاقذة بحيػث عدة نقاط طرح  وقد  شاد الحزؾر بالج د ال ػ يب ل  السكتب ،  ؼ
 مش ا : ، السكتب
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o  شػيؽ مػؽ الخبػراى  عزاى السكتػب ، خادػة فػ  عػل وجػؾد اا تدعاى خبير دول  لتدريب 
 وخبير ف  التشغيؼ واإلدارة . – االتراؿخبيرة ف   وهسا : دولييؽال

o  الدػؾيد ومقارنػة التجربػة الدػؾيدية بالؾرػع فػ   إلػ د مػؽ السكتػب فػتشغيؼ زيارة ميدانيػة لؾ
الؾرع ف  مرر مؽ حيث حدا ة نذأة  ا ل ورع ا معالت  يتس دوؿ شرؽ  وروبا إحدػ

 مكتب الذكاوػ .

 لمسجمذ ت ونجسل أىسيا فيسا يمى : األميؼ العامجييات مؼ بعجد مؼ التؽ  االجتساع تػتخا

 ويتاحػة 2007لئلعبلف عؽ نتا   درا ة تحميل مزػسؾف شػكاوػ السػر ة عػاـ  إعبلمية عداد لشدوةاإل -1
 لمر ػ العاـ .ه   الشتا   

 ف هشاؾ مذروع مكافحة العشف رد السر ة والظفػل ، خادة  ، ررورة الربط بيؽ مذاريع السجمس -2
 السكتب مع باق  السذاريع مؽ خبلؿ الذكاوػ الؾاردة لمسكتب . مؽ جانب ؽ  ف يتؼ تعاوف ل ا يسك

عؽ الشتا   والخاتسة والتؾديات ) مؽ درا ػة تحميػل  ابديظ االقياـ بظباعة مظؾية تتزسؽ ممخر -3
دفػع تػؾل   ػيادت ا  إلػ السزسؾف و ويتؼ تعسيس ا وتؾزيع ا عم   عزاى السجمس ، ه ا باإلرافة 

دانع القػرار لتفعيػل  إل حت  يتؼ رفع ا  حدب اختراد  إل  لجاف السجمس كل  تؾديات ه   ال
 اإلجراىات البلزمة .

تقرير حؾؿ مدػ تعاوف وحدات تكػافؤ الفػرص بػالؾزارات السختمفػة مػع مكتػب الذػكاوػ لتقيػيؼ  إعداد -4
 . ل    الؾحدات مدػ فاعمية األداى

ليػد وجعم ػا وقيػد السؾا ، اـ عم  قزية تؾ يػق الػزواج ف السجمس يعتـز تركيز االهتس  كدت  يادت ا -5
الفػػػروع بالسحافغػػػات خػػػبلؿ العػػػاـ الحػػػال  . وكمفػػػ  مكتػػػب الذػػػكاوػ  محػػػؾر اهتسػػػاـ وعسػػػل جسيػػػع

  بإعداد درا ات حؾؿ ه   السؾرؾعات .  

 " ، لسػػر ة السرػػػريةامػػ  شػػكاوػ عكمفػػ   ػػيادت ا مكتػػب الذػػكاوػ بإعػػداد ورقػػة عػػػؽ "   ػػر التعمػػيؼ  -6
عداد ورقػة عسػل تشػاقش إل  إ بياف عش ا ، ه ا باإلرافة ب الرحافة ويمداد  مجمة عمسية ف ونذرها

   مذكمة الشفقة مع بشػ نادر .
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 تحاد األوروبىمذخوعات اال اجتساع متابعة  : ثانيا

 ةبػؾزار  27/7/2008جتسػاع يػـؾ األحػد السؾافػق تحاد األوروب  ، عقد اف  إطار متابعة مذروعات اال
وتقػديؼ السدػاعدات  ،تحػاد السشف ة مع اال اتعالخادة بالسذر    لسشاقذة التظؾرات والفعالياتالتعاوف الدول

 مش ا . اال تفادة ةلمسذروعات األربع ؽالفشية الت  يسك

مكتػب شػكاوػ السػر ة ومتابعت ػا األنذػظة والخػدمات التػ  يقػؾـ السكتػب بإدخال ػا  مدير ا تعرر وقد 
 :  لتظؾير العسل ب  ، وجاىت كالتال 

 تخررات ا . ة بالكؾادر العاممة بالسكتب بكلعقد الدورات التدريبية الخاد -1

تظػػؾير شػػبكة السعمؾمػػات الخادػػة بالسكتػػب بحيػػث يػػتؼ ربػػط الفػػروع بالسكتػػب السركػػزػ ، وذلػػػ  -2
 ب دؼ إعداد قاعدة معمؾمات حؾؿ الذكاوػ الؾاردة وترشيف ا .

 . السر ة ف  السجتسع تكبلورع رؤػ مدتقبمية لسذ -3

سار ػات التػ  تؾاجػ  السػر ة تحميل الذكاوػ الؾاردة لمسكتػب إللقػاى الزػؾى عمػ   هػؼ القػؾانيؽ والس -4
 داخل السجتسع . إيجابا و  مبا  

 عقد الشدوات وورش العسل حؾؿ السؾرؾعات الت  تتعمق بذكاوػ السر ة . -5

 ػ يسكػػؽ  ف تقػػؾـ بػػ  الػػدور الحيػػؾػ الػػ إلػػ  االجتسػػاعو شػػارت األ ػػتاذة الػػدكتؾرة نجػػؾػ الفػػؾاؿ خػػبلؿ 
 فػػػػػػروع السكتػػػػػػػب بالسحافغػػػػػػػات بالتعػػػػػػػاوف الػػػػػػػدا ؼ والسػػػػػػػشغؼ مػػػػػػػع السجتسػػػػػػػع السػػػػػػػدن  لخدمػػػػػػػة قزػػػػػػػايا السػػػػػػػر ة 

 . الذراكة ه   خظؾات مدرو ة تداعد عم  نجاح إل بالسجتسع ، وهؾ األمر ال ػ يحتاج 

 

 

     

 متابعة عسل فخوع السكتب بالسحافعات  اتاجتساع:  ثالثا



 29 

ــجة حدــؼ خئاســةبُعقػػد االجتسػػاع  ــجفتؽرة فخخش وحزػػؾر كػػل مػػؽ  األمــيؼ العــام لمسجمــذ األســتالة ال

يؽليـؽ  27وللـغ فـى  ،الػداعسيؽ ، وفريػق عسػل مكتػب شػكاوػ السػر ة ومتابعت ػا  األعزػاىمقررات الفروع و 
2116 . 

هػػػػدؼ االجتسػػػػاع إلػػػػ  عػػػػرض وتقيػػػػيؼ عسػػػػل فػػػػروع مكتػػػػب الذػػػػكاوػ فػػػػ  السحافغػػػػات، وتحديػػػػد وقػػػػد 

رفػػػع كفػػػاىة األداى ، ومشاقذػػػة والسدػػػ ؾليؽ عػػػؽ فػػػروع مكتػػػب الذػػػكاوػ بالسحافغػػػات لاخترػػػاص العػػػامميؽ 

 الت  تؾاج  مكاتب الفروع ف    مؾب العسل وتحد مؽ اإلنجاز ومقترحات مؾاج ت ا . تكبلالسذ

 

 األميؼ العام لمسجمذت نجسل أىسيا فيسا يمى :   عجة تؽجييات مؼوقج خمص االجتساع إلى 

داخػػل الفػػرع ف ػػؾ   ػػاس الشجػػاح فػػ  العسػػل ، كسػػا  ف السدػػ ؾلية األولػػ  عػػؽ العسػػل بػػروح الفريػػق  -1

تعػػػاوف مػػػع لاالسقػػػررة ، وتتحػػػدد هػػػ   السدػػػ ؾلية فػػػ  إطػػػار  تقػػػع عمػػػ إدارة العسػػػل وحدػػػؽ األداى 

  عزاى السكتب .

مدػػ ؾلية السقػػررة ، وال يدػػسش لمسحػػام   و العزػػؾ الػػداعؼ   ف التػػروي  لمسكتػػب ونذػػر ر ػػالت  هسػػا -2

 . اقبل تشفي ه عم  الخظة وينسا يجب الرجؾع لمسقررة لمسؾافقة ، ب  ا الدور باإلنفراد

تحديػػػد عسػػػل السحػػػام  ومدػػػ ؾليات  فػػػ  تمقػػػ  الذػػػكاوػ واال تذػػػارات التميفؾنيػػػة والػػػرد عمي ػػػا ، إلػػػ   -3

جانب إعداد التقارير الذػ رية والدوريػة ) ربػع الدػشؾية والدػشؾية و ، وا ػتقراى هػ   التقػارير إللقػاى 
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عمػػ  مذػػػكبلت السػػر ة الستكػػررة داخػػػل السحافغػػة،  و تمػػػ التػػػ  تدتعرػػ  عمػػ  الحػػػل ،  الزػػؾى

 ؼ .ف  تقرير  الدورػ إل  العزؾ الداعورفع ا 

يقؾـ العزؾ الداعؼ بسراجعة ه   التقارير مؽ خبلؿ إشػراف  عمػ  عسػل محػام  السكتػب ومتابعتػ   -4

 لحدؽ  ير العسل بالسكتب .

اى الفػػػرع لمؾدػػػؾؿ إلػػػ  مقترحػػػات ؼ ومذػػػاركت ؼ فػػػ  رػػػرورة عػػػرض تقػػػارير السكتػػػب عمػػػ   عزػػػ -5

 مؾاج ة ما تتعرض ل  السر ة ف  السحافغة مؽ عقبات  و مذكبلت . 

يػػػػتؼ إعػػػػداد خظػػػػة عسػػػػل فػػػػرع السكتػػػػب التػػػػ  تتزػػػػسؽ رؤيػػػػة السحػػػػام  والعزػػػػؾ الػػػػداعؼ لؤلنذػػػػظة  -6

 السظمػػػػؾب تشفيػػػػ ها لتحقيػػػػق  هػػػػداؼ السكتػػػػب بالسحافغػػػػة . وترفػػػػع هػػػػ   الخظػػػػة ) بذػػػػكل نرػػػػف 

ؾػ و إل  السقػررة لعررػ ا عمػ   عزػاى الفػرع واعتسادهػا تس يػدا  لتشفيػ ها . وفػ  حالػة حػدوث  ش

 تأخر يعؾؽ عسل السكتب بالسحافغة بذكل  و آخر يتؼ إخظار السكتب السركزػ . 

 –الجسعيػػػػات األهميػػػػة  –يػػػػتؼ التشدػػػػيق بػػػػيؽ عسػػػػل السكتػػػػب ومجسؾعػػػػة الذػػػػركاى لػػػػ  ) السحافغػػػػة  -7

 السحاميؽ و مؽ خبلؿ الفرع وتح  إدارة السقررة . -فيات الرا دات الري –الشقابات 

الحرص عم  إتباع األ مؾب ال ادغ ف  التعامل مع السديريات السختمفة بالسحافغة ، مع التأكيد  -8

ؽ حتػػػػ  يػػػػتؼ التؾدػػػػل لحػػػػل ل ػػػػا ، فػػػػإف عمػػػػ  اال ػػػػتسرار فػػػػ  عػػػػرض السذػػػػكبلت عمػػػػ  السدػػػػ ؾلي

ا  ػػ و ترفػػع بػػ لػ مػػ كرة إلػػ  السقػػررة التػػ  ترفع تعرػػ  األمػػر  و تظمػػب تعػػديبل  تذػػريعيا  ) مػػثبل  ا

 عم  األميؽ العاـ .     العرر  يداإل  السكتب السركزػ تس  بدورها

 سػػاذج السعػػدة لتدػػجيل الذػػكاوػ وجسيػػعبالش االلتػػزاـ هسيػػة تؾ يػػق نذػػاط السكتػػب بػػالفروع بدقػػة مػػع  -9

 عؽ عسل السكتب .   اإلحراىات الدقيقةو  البيانات بيانات ا، حت  ال يحدث خمل ف  إعداد
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 االجتساع الدشؽى لفخيق عسل السكتب والجاعسيؼ لمسكاتب الفخعية  -

، وحزر  فريػق عسػل مكتػب شػكاوػ السػر ة ومتابعت ػا واألعزػاى  2116يؽليؽ  41ُعقج االجتساع فى 

 الداعسيؽ لفروع مكتب الذكاوػ .

السحافغػػات مػػؽ خػػبلؿ السمرػػقات  هػػدؼ االجتسػػاع إلػػ  التأكيػػد عمػػ  رػػرورة نذػػر ر ػػالة السكتػػب فػػ 
والشذػػػرات الدوريػػػة عػػػؽ السكتػػػػب وتػػػدريب السحػػػاميؽ عمػػػػ  كيفيػػػة االترػػػاؿ عػػػػؽ طريػػػق البريػػػد اإللكترونػػػػ  
وا تخداـ دليل العسل وكتابة بشؾد التقارير الذ رية . وقد تؼ التأكيػد خػبلؿ االجتسػاع عمػ  عػدة مؾرػؾعات 

  هس ا :
ؿ الشذرات الدورية والسمرقات لمتعريف بالسكتب ف  اإلعبلف عؽ ر الة مكتب الذكاوػ مؽ خبل -

 السحافغات وداخل األحياى والسحاكؼ ومكاتب التدؾية .
 تدجيل الشدوات والتقارير عم  ا ظؾانات بحيث تكؾف مؾ قة . -

حام  الفرع والسقررة لؤلنذظة السقترحػة لمتعػاوف مػع الذػركاى معسل خظة قابمة لمتشفي  مؽ خبلؿ  -
. 

الذ رية الدورية مؽ مكاتب الفروع وااللتزاـ بالبيانات الؾاردة فػ  التقريػر بسػا يدػسش  تقديؼ التقارير -
 بالستابعة السدتسرة وتقييؼ العسل داخل السكتب .

البيانػػػػات الخادػػػػة بالذػػػػاكية ، ويتبػػػػاع دليػػػػل العسػػػػل  ديؼ ودػػػػف واؼ لسؾرػػػػؾع الذػػػػكؾػ وكػػػػلتقػػػ -
 وػ .الترشيف الذك

 اإلدارية عشد تقديؼ التدؾيات السالية .لتزاـ باإلجراىات السالية و الررورة ا -

ـ القػرص لكترون  ، والتعريف بكيفية تركيب وا ػتخداطريق البريد اإلالتدريب عم  االتراؿ عؽ  -
 ية .نانؾ السدم  لسشت  التؾعية الق
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 لذبكة السحاميؼ الستطؽعيؼ االجتساعات الجورية:  رابعا

لسر ة وتسكيش ا مؽ الحرؾؿ عم  حقؾق ا القانؾنيػة تقؾـ فكرة شبكة السحاميؽ الستظؾعيؽ عم  مداندة ا
عت ػػػػا ومػػػؽ هػػػ ا السشظمػػػق، يعقػػػػد مكتػػػب شػػػكاوػ السػػػر ة ومتاب ؿ تسثيم ػػػا فػػػ  الػػػػدعاوػ القزػػػا ية .مػػػؽ خػػػبل

والتعػاوف بػيؽ السكتػب و عزػاى ب ػدؼ تعزيػز روح الذػراكة  ؛ لذبكة السحاميؽ الستظػؾعيؽ اجتساعات دورية
تػب وهػ  : " مدػاندة السػر ة فػ  الحرػؾؿ عمػ  جسيػع حقؾق ػا اإلندػانية لسكاة مؽ  جػل تحقيػق ر ػالة كبالذ

ومشع  ػ انت ػاؾ  ات الدولية الت  ددق  عمي ا مررالت  نص عمي ا الد تؾر والقؾانيؽ السررية واالتفاقي
لحقؾق ا ، ويلقاى الزؾى عم  العقبات الت  تؾاج  ا السر ة عشد تظبيق بعػض القػؾانيؽ واألحكػاـ، والسدػاهسة 

     حل الذكاوػ بالتعاوف مع دوا ر فعالة مؽ الذركاى" .    ف 

  2116يُبيز  40انذوري األول  االجتًبع -
لسكتػػػب شػػػكاوػ السػػػر ة ومتابعت ػػػا مػػػع شػػػبكة السحػػػاميؽ الستظػػػؾعيؽ يػػػؾـ  األوؿ رػ و عقػػػد االجتسػػػاع الػػػد

ؽ الستظػػؾعيؽ مػػؽ السحػػامي 62 ا ػػة السدتذػػار ماجػػد الذػػربيش  ، وحزػػؾربر  ، 2008يشػػاير  31سػػيس الخ
 ؼ خػػبلؿ الفتػػرة مػػؽ يشػػاير يلػػإإحالػػة دعػػاوػ قزػػا ية   لػػ يؽ تسػػافػػ  محافغػػات القػػاهرة والجيػػزة والقميؾبيػػة ، 

 . ، والسشؾط ب ؼ متابعة ه   القزاياالسركزػ سكتب البجانب محام  ،  2008 إل  ديدسبر 2007
،    متابعػػة الػػدعاوػ القزػػا ية السحؾلػػة لمدػػادة السحػػاميؽ الستظػػؾعيؽمػػؽ االجتسػػاع فػػ  ػػدؼوتسثػػل ال

مشاقذػػة عػػدد مػػؽ إلػػ   باإلرػػافة ومحػػام  السكتػػب السركػػزػ ،السحػػاميؽ  هػػؤالى و  ػػمؾب تشغػػيؼ العسػػل بػػيؽ
 حؾؿ شكاوػ األحؾاؿ الذخرية مؽ واقع تقارير  عدها مكتب شكاوػ السر ة ومتابعت ا . تاإلشكاليا
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ر ماجػػد الذػػربيش  العديػػد مػػؽ السؾرػػؾعات مش ػػا التعػػديبلت الجاريػػة حػػؾؿ قػػانؾف وا ػػتعرض السدتذػػا
بذكاوػ األحؾاؿ الذخرية مثل: إ بات  ةوبعض القزايا السرتبظ ، ومذروع قانؾف الظفل ، اكؼ األ رةمح

 محكسة األ رة . اإلجرا ية ف  إل  العقباترافة الشدب والرؤية ، وباإل
 ما يم  : هس ا  لسقترحاتختتؼ االجتساع بظرح عدد مؽ ااو 

 . ورع قانؾف مؾرؾع  ويجرا   مؾحد لؤلحؾاؿ الذخرية 
 . اقتراح مذروع قانؾف يربط بيؽ عدد  شؾات الزواج وعدد  شؾات ا تحقاؽ نفقة الستعة 

  إخزػػاع تشفيػػ  حكػػؼ الحػػبس فػػ  قزػػايا الشفقػػة لػػشفس رػػؾابط تشفيػػ  حكػػؼ الحػػبس فػػ  القزػػايا 
 الجشا ية .

 إلػػ ، يرفػػع األمػػر  ت بػػيؽ الػػزوجيؽ بذػػأف الؾاليػػة الدرا ػػية لمرػػطيرفػػ  حالػػة حػػدوث خبلفػػا 
 لسرمحة الرطير .  امحام  عاـ ش ؾف األ رة ال ػ يردر قرار 

  2116يىَيى  29االجتًبع انذوري انثبًَ  -

لسكتب شكاوػ السر ة ومتابعت ا مع شبكة السحػاميؽ الستظػؾعيؽ فػ  شػ ر  الثان  عقد االجتساع الدورػ 
،  مػػؽ محافغػػات القػػاهرة والجيػػزة والقميؾبيػػة امتظؾعػػ محاميػػا 69 حزػػر االجتسػػاع عػػدد وقػػد ، 2008يؾنيػػؾ 

مػػػػة لسكتػػػػب تدػػػػؾية السشازعػػػػات بػػػػؾزارة العػػػػدؿ ،  و دار الحػػػػؾار اوالسدتذػػػػار  ػػػػحر الفك ػػػػان  مػػػػؽ اإلدارة الع
 السدتذار ماجد الذربيش  .

 تشػاوؿ االجتسػاع بالشقػاش  ، ؾعيؽمتابعػة  ػير العسػل فػ  الػدعاوػ السحالػة لمسحػاميؽ الستظػل  جانػب إ
 مػػػد الػػػدعاوػ والبػػػ  فػػػ  بعػػػض القزػػػايا . هػػػ ا بجانػػػب مشاقذػػػة بعػػػض  السعؾقػػػات التػػػ  تػػػؤدػ إلػػػ  طػػػؾؿ

 ،  ، الجشدػػػػية مثػػػػل: الرؤيػػػػة ، و كثػػػػر الذػػػػكاوػ إلحاحػػػػا اإلشػػػػكاليات السرتبظػػػػة بسكتػػػػب تدػػػػؾية السشازعػػػػات
 عم  الزوج بالخارج . تشفي  األحكاـو  ، السر ة غير الحارشة ببل مأوػ  ، الخمع
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م  الدمبيات الشاجسػة مػؽ  خظػاى دور وزارة العدؿ ف  التطمب ع  حر الفك ان    السدتذارة تعرروا

 اشػػتراك ؼ فػػ  دوراتالقػػا سيؽ عمػػ  تشفيػػ  اإلجػػراىات فػػ  مكاتػػب التدػػؾية ، وذلػػػ مػػؽ خػػبلؿ  األخرػػا ييؽ

لجسيػػػع  إر ػػػال بحيػػػث يػػػتؼ  ، يؽييػػػر القػػػانؾنتدريبيػػػة مكثفػػػة . باإلرػػػافة إلػػػ  إعػػػداد كتيػػػب دليػػػل إرشػػػادػ لط

بالسدػػػتشدات السظمؾبػػػة لرفػػػع  ا  وهػػػؾ يتزػػػسؽ تعريفػػػ ، وتؾزيعػػػ  عمػػػ  الستقارػػػيؽ اتػػػب التدػػػؾيةالسحػػػاكؼ ومك

 وكيفية التعامل مع مكاتب التدؾية .    ، حقؾؽ السر ة القانؾنيةو ،  الدعؾػ 

   2116أكتىبز  29االجتًبع انذوري انثبنث  -

ع عم   هسية الذػراكة بػيؽ مكتػب الذػكاوػ وج ػؾد السحػاميؽ الستظػؾعيؽ فػ  مدػاندة االجتسا ه ا ركز
السدتذػػار  وهػػدؼ االجتسػػاع الػػ ػ شػػارؾ فيػػ  ، ذات األبعػػاد القزػػا ية السذػػكبلتالسػػر ة السرػػرية فػػ  حػػل 

  حػػؾؿ تعػػديبلت بعػػض مػػؾاد قػػانؾف األحػػؾاؿ الذخرػػية باعتبػػار  ، السختمفػػة ماجػػد الذػػربيش  إلػػ  طػػرح اتراى
السؾاطشػػة . كسػػػا تظرقػػ  السشاقذػػػات إلػػ  بحػػػث بعػػػض  والعبلقػػػة بيشػػ  وبػػػيؽ مبػػػد  سػػةالس السؾرػػػؾعات  مػػؽ

 اإلشكاليات ف  قزايا األحؾاؿ الذخرية مثل : إ بات الزواج ، وتشفي  األحكاـ ، والشفقة السؤقتة .
، كسػا  نػ   سعػ ير الدػمؾؾ السجتيف  إطار ه   السشاقذات عم   ف القانؾف هؾ  داة لتط التركيز وقد تؼ

يذارك  ف  ذلػ مؤ دات  خرػ مش ا مكتب شػكاوػ السػر ة الػ ػ يسثػل حمقػة الؾدػل  ،  داة لتشؾير السجتسع
، مؽ ج ة  خػرػ  بيؽ ما تعاني  السر ة السررية مؽ مذكبلت مؽ ج ة ، وبيؽ دانع القرار والسجتسع ككل

 .   السذكبلت وتحديد  كثرها تكرارال ا البد مؽ ردد ه 
  هس ا: ، مؽ االجتساع بعدد مؽ التؾديات ختتؼاو 

  وجؾد قزاى متخرص ف  األحؾاؿ الذخرية.ررورة 
  ف  محاكؼ األ رة . لؤلخرا ييؽتدريب الالسزيد مؽ 

 وجؾد حد  دن  لمشفقة . ةمكانيدرا ة إ 

 اخترار إجراىات التقار  ف  مؾرؾع الخمع .السظالبة ب 

 ؾف الظفل .تعديل قانؾف األحؾاؿ الذخرية ليتؾافق مع قان 
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 االجتساعات الجورية لؽحجات تكافؤ الفخص بالؽزارات ::  خامدا

، ووحػدات  تؼ عقػد اجتسػاعيؽ بػيؽ مكتػب شػكاوػ السػر ة ومتابعت ػا وفريػق العسػل بػ  2008خبلؿ عاـ 
  . 27/0/2116وقج جاء االجتساع األول بتاري  ،  تكافؤ الفرص بالؾزارات

 

 
 

وتفاعم ا مع الذػكاوػ  ، 2007كل وزارة خبلؿ عاـ  دور عؽ تقريررض بعبالسكتب  وقاـ فريق العسل
الج ػػؾد السب ولػػة مػػؽ قبػػل وحػػدات تكػػافؤ الفػػرص  ب ػػدؼ التعػػرؼ عمػػ  مػػؽ السكتػػب ، وذلػػػ إلي ػػاالتػػ  تػػرد 

 . ف  الحرؾؿ عم  حقؾق ا ااحتياجات ا ومداعدت بالؾزارات ف  مداندة السر ة وتحقيق 
 زارات السختمفة ف  التعامل مع الذكاوػ :ويؾرش الجدوؿ التال  ج ؾد الؾ 
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 الؽزارات فى التعامل مع الذكاوى وحجات تكافؤ الفخص ب جيؽد

 اسى انىسارة  و
ػذد 

 انشكبوي
 جبر

ػذو 

 أدميت
 ايجببي سهبي

يطهىة 

 إجزاء

ػذو 

 اختصبص
 االجًبني تصبنخ

نى يتى 

 انزد

 انُسبت

 انًئىيت

 340 وسارة انتضبيٍ االجتًبػي  .0
41 25 7 162 

24 1 
0 

249 91 73 

 86 وسارة انذاخهيت  .2
12 2 26 25 

1 0 
1 

67 19 78 

 77 وسارة انصذت  .4
6 2 8 11 

2 0 
0 

29 48 38 

 57 وسارة انتؼهيى انؼبني  .3
4 6 14 9 

0 1 
0 

34 23 60 

 44 وسارة انتزبيت وانتؼهيى  .9
2 5 3 13 

0 0 
0 

23 21 52 

 38 وسارة انؼذل  .9
4 4 4 4 4 4 4 

28 10 74 

 30 وسارة انًبنيت  .9
0 3 0 6 

0 0 
0 

9 21 30 

 16 وسارة االستثًبر  .6
4 0 1 2 

2 0 
0 

9 7 56 

 9 وسارة انكهزببء  .7
1 2 2 1 

0 0 
0 

6 3 67 

 13 وسارة انشراػت  .01
4 0 5 1 

0 0 
0 

10 3 77 

 13 انجهبس انًزكشي نهتُظيى واإلدارة  .00
2 0 0 8 

0 0 
0 

10 3 77 

 12 لطبع انتًىيٍ – ٍوسارة انتضبي  .02
5 1 3 1 

0 0 
0 

10 2 83 

 12 يذَيت أدىال -وسارة انذاخهيت  .04
0 0 0 3 

0 0 
0 

3 9 25 

 7 وسارة انمىي انؼبيهت  .03
0 2 0 2 

0 0 
0 

4 3 57 

 7 وسارة انذفبع  .09
1 2 0 1 

0 0 
0 

4 3 57 

 7 وسارة انثمبفت  .09
0 0 0 1 

0 0 
0 

1 6 14 

 6 وسارة انتجبرة انخبرجيت  .09
0 3 0 0 

0 0 
0 

3 3 50 

 6 بيئتوسارة ان  .06
2 0 0 4 

0 0 
0 

6 0 100 

 5 وسارة األولبف  .07
1 0 0 0 

0 0 
0 

1 4 20 

 5 وسارة االتصبالث  .21
0 0 0 0 

0 0 
0 

0 5 0 

 5 نهزيبضت األػهًانًجهس   .20
0 0 0 0 

0 0 
0 

0 5 0 

 3 وسارة انطيزاٌ  .22
0 0 1 1 

0 0 
0 

2 1 67 

 3 وسارة انخبرجيت  .24
0 0 0 0 

2 0 
0 

2 1 0 

 3 وسارة انبتزول  .23
0 1 0 1 

0 0 
0 

2 1 67 

 2 وسارة اإلسكبٌ وانًزافك انؼًزاَيت  .29
2 0 0 0 

0 0 
0 

2 0 100 

 2 انذزبي اإلَتبجوسارة   .29
0 0 0 1 

0 0 
0 

1 1 50 

 2 اإلػالووسارة   .29
0 0 0 0 

0 0 
0 

0 2 0 

 1 وسارة انسيبدت  .26
0 0 0 0 

0 0 
0 

0 1 0 

 1 وسارة انبذث انؼهًي  .27
0 0 0 1 

0 0 
0 

1 0 100 

 60 296 486 5 6 35 258 74 58 50 812 يــــــــــــــأجًبن
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رص فػػػػيؽ مكتػػػػب الذػػػػكاوػ ووحػػػػدات تكػػػػافؤ البػػػػق مػػػػدػ التعػػػػاوف الرػػػادؽ بيتزػػػش مػػػػؽ الجػػػػدوؿ الدػػػػا
احتياجػػات ورغبػػات  بيػػةتم، ومحاولػػة  إلي ػػاالسحالػػة  حػػل الذػػكاوػ  إلػػ  الػػدىوببػػالؾزارات السختمفػػة والدػػع  

فسػػؽ خػػبلؿ الستابعػػة السدػػتسرة بػػيؽ محػػام  السكتػػب ومدػػ ؾل   .الستقػػدمات بظمبػػات مػػؽ الػػؾزارات السختمفػػة 
بعػػػض  حػػػل لمعديػػػد مػػػؽ الذػػػكاوػ ، باإلرػػػافة لمج ػػػؾد السب ولػػػة فػػػ  ج ريػػػةالتؾدػػػل لحمػػػؾؿ  تػػػؼ الؾحػػػدات

مثل : تعديل المؾا ش التأميشية ، والشقل لمج ات الشا يػة ،  الستكررة اإلشكاليات الت  تبرز مؽ خبلؿ الذكاوػ 
  شػػاى تشفيػػ  األحكػػاـ الخادػػة  فػػ  كمة العقػػؾد السؤقتػػة ، وتػػؾفير القػػؾة التأميشيػػة لمسحزػػروبحػػث الحمػػؾؿ لسذػػ

  باألحؾاؿ الذخرية وغيرها .   

 فاآلتى:أىسيا  والتى جاء ت السقتخحات طخح عجد مؼ تػ وفى نياية االجتساع

 .ص ر ووحدات تكافؤ الفلكترون  كؾ يمة اتراؿ  ريعة بيؽ السكتب ا تخداـ البريد اإل -
 بشرف األجر . 6 ش ر كاممة األجر  و  3تعديل  جازة الؾرع بحيث تكؾف إما اقتراح  -

عقػد نػػدوة بسقػر الػؾزارة لمتعريػػف  بػاقتراحبػؾزارة التزػامؽ االجتسػػاع  تقػدم  وحػدات تكػافؤ الفػػرص  -
التؾعيػػة القانؾنيػػة لمسػػر ة العاممػػة ،  مػػؽ  جػػل ؛ السػػر ة فػػ  مجػػاؿ العسػػل واألحػػؾاؿ الذخرػػيةبحقػػؾؽ 

،  بقظاعاتػػػػ  السختمفػػػػة ف يكػػػػؾف الحزػػػػؾر لجسيػػػػع العػػػػامبلت بػػػػؾزارة التزػػػػامؽ االجتسػػػػاع   عمػػػػ 
 و عزاى وحدة تكافؤ الفرص بالؾزارة .مكتب الذكاوػ  ومحام 

لستعمقػػة االذػػكاوػ  و الظمبػػات  إر ػػاؿبػػؾزارة التربيػػة والتعمػػيؼ  ف يػػتؼ  تكػػافؤ الفػػرص وحػػدةاقترحػػ   -
 ريػة تحقيقػايمؾزارة لعدـ وجؾد  مظة مباشرة عمػ  السدة وليس لرييالسد إل  ريات التربية والتعميؼيبسد

    .لسبد  البلمركزية 

ج عمػ  بلالعػ دل التقارير الظبية ف  حالػة طمػب  إر اؿطمب  وحدة تكافؤ الفرص بؾزارة الرحة  -
  نفقة الدولة .

العسػل  ، وبحزػؾر فريػق بر ا ػة مػديرة السكتػب 24/9/2116ج تـػ عقـجه فـى قـالثـانى ف االجتساع أما
 لؾحدات تكافؤ الفػرص متابعة الذكاوػ السحالة مؽ قبل السكتب ف  االجتساع مؽ ال دؼ تسثلو  بالسكتب .

 ، ومشاقذة السؾرؾعات السختمفة السرتبظة بدبل التعاوف بيؽ السكتب ووحدات تكافؤ الفرص .
،  ا شكاوػ العسػل، يمي  وقد  ورش السكتب  ف  كثرية الذكاوػ الؾاردة ه  شكاوػ األحؾاؿ الذخرية

قزػايا األحػؾاؿ  تتركػزمػا  ة التابعة لمؾزارات ، و ن  غالبػاوشكاوػ مؽ الخدمات الت  تقدم ا األج زة التشفي ي
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،  مػػػا شػػػكاوػ العسػػػل فيشػػػدرج تحت ػػػا طمبػػػات الشقػػػل ،  مؾرػػػؾعات الشفقػػػة والزػػػؼ والتسكػػػيؽ  الذخرػػػية فػػػ
 ، والتخظ  ف  الترقية .  مة، و ؾى السعام مؤقتة، وتثبي  العامميؽ بعقؾد  واالنتداب

الج ؾد السب ولة مؽ قبل وحدات تكافؤ الفرص بالؾزارات السختمفة ف  متابعة الذػكاوػ  االجتساعناقش 
هػػ ا بجانػػب طػػرح العديػػد مػػؽ السبلحغػػات والسقترحػػات لمدػػادة مدػػ ؾل   ، مػػؽ خػػبلؿ السكتػػب إلػػي ؼالػػؾاردة 

 : فيسا يم  تسثل  هس او مكاتب وحدات تكافؤ الفرص ، 
 تخزػػػػػع لمفحػػػػػص لتػػػػػؾفير  إلي ػػػػػاإلػػػػػ   ف الذػػػػػكاوػ السر ػػػػػمة  االجتسػػػػػاع  وزارة التزػػػػػامؽ  شػػػػػارت

، وتبشػ  الػؾزارة فكػرة  فرة بػالؾزارةاالسداعدات البلزمة لكل حالة عم  حدب الذػروط والسعػايير الستػؾ 
 .عقد ندوات بالؾزارة لمعامبلت كشؾع مؽ التؾعية إل الدعؾة 

   شػروط الشقػل  في ػا ؾافرتت  ف شكاوػ الشقل بيؽ السحافغات يجب  ف وزارة التربية والتعميؼ  ورح
 مثل شرط مرور خسس  شؾات عم  التعييؽ . ، الخادة بالؾزارة

  ؾؿ قػػػػػػػػانؾف العسػػػػػػػػل عقػػػػػػػػد اجتسػػػػػػػػاع حػػػػػػػػ إمكانيػػػػػػػػةحػػػػػػػػؾؿ  بػػػػػػػػاقتراحتقػػػػػػػػدم  وزارة التشسيػػػػػػػػة اإلداريػػػػػػػػة 
كػػافؤ الفػػرص ووزيػػر ، وذلػػػ بالتشدػػيق مػػع مكتػػب شػػكاوػ السػػر ة وبحزػػؾر  عزػػاى وحػػدات ت الجديػػد

 التشسية اإلدارية .
السزيػػد مػػػؽ  إلػػػ ، ودعػػا  وفػػ  ن ايػػة االجتسػػػاع شػػكر السكتػػب ج ػػػؾد وحػػدات تكػػافؤ الفػػػرص بػػالؾزارات

  عم  ندب ف  الرد عم  الذكاوػ والظمبات . إل التعاوف لمؾدؾؿ 
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 انُذواد وانحهقبد انُقبشيخ

بالسحافغػات بعقػد نػدوات وحمقػات نقاشػية  فروعػ  تابعت ػا مػؽ خػبلؿ كافػةميقػؾـ مكتػب شػكاوػ السػر ة و 
لسدػػاندة السػػر ة لمترػػدػ لمسذػػكبلت التػػ  تؾاج  ػػا فػػ  حيات ػػا األ ػػرية  و هدافػػ لمتعريػػف بالسكتػػب ور ػػالت  

شسية السجتسعية ودورها ف  السذاركة لتكسا ت دؼ ه   الشدوات لرفع الؾع  لدػ السر ة بالسذكبلت  والعسمية.
 السجتسع . 

 2008وات عم  مدار عػاـ دشالعديد مؽ اللسحافغات السختمفة لسكتب بفروع  عم  مدتؾػ اوقد عقد ا
 ،  هس ا:
 وة حؾؿ دور مكتب الذكاوػ و هداف  والخدمات السقدمة وكيفية الحرؾؿ عم  الخدمة .دن *

 عمػ  السترتبػة اندوة حؾؿ دور السر ة ف  القزػية الدػكانية و زمػة الطػ اى والركػؾد اإلقترػادػ وآ ارهػ* 
 األ رة السررية .

ومدػػاعدت ا فػػ  مؾاج ػػة القػػانؾن  لمسػػر ة لسعرفػػة الحقػػؾؽ التػػ  كفم ػػا القػػانؾف لحسايت ػػا رفػػع الػػؾع  * 
 مراعب الحياة.

 

 
لرفػػػع وعػػػ  السػػػر ة بأهسيػػػة التعمػػػيؼ فػػػ  رفػػػع  ؛ والبي يػػػة ومحػػػؾ األميػػػة اإلنجابيػػػة* نػػػدوة حػػػؾؿ الرػػػحة 
 رحية الستاحة لمسحافغة عم  دحت ا .الؾ ا ل الب التعريفو  ، مدتؾاها االجتساع 

 والتظبيق .* حمقة نقاشية حؾؿ قزايا السر ة بيؽ القانؾف 
  ، والتؾعية بحقؾق ا القانؾنية . بالترؾي  والترشيش االنتخابات* حق السر ة ف  
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 . دور محاكؼ األ رة ف  مداندة السر ة وتسكيش ا مؽ الحرؾؿ عم  حقؾق ا القانؾنية* 
 ف  معالجة شكاوػ السر ة وطرؽ حم ا .* دور اإلعبلـ 

 الزواج العرف  وآ ار  الدمبية عم  السر ة والسجتسع ككل .* 
 .الجشد  بالتعاوف مع السركز السررػ لحقؾؽ السر ة * ندو  عؽ التحرش 

 تؾ يق الزواج القبم  .تؾعية السر ة ب* 
 * تؾعية السر ة بقزايا البي ة وكيفية الحفاظ عمي ا .

 بالحقؾؽ القانؾنية والتذريعية لمستزوجات مؽ  جشب .* التؾعية 
 مذكبلت واحتياجات السر ة .لتعرؼ عم  ا* 
 السر ة السررية ف  مؾقع القيادة ، والرؤية السدتقبمية لدورها التشسؾػ .* 

 و ا ل الكترونية . با تخداـ* التؾعية بسخرجات مذروع التؾعية القانؾنية لمسر ة 
 انؾنية لمسر ة ف  السيراث .* الحقؾؽ الذرعية والق

 الدجشاى ف  السجتسع السررػ .   ر* نذر  قافة الدبلـ والعسل عم  إعادة دم  
* التؾعيػػة بأ ػػباب اإلدػػابة بسػػرض اإليػػدز و نفمػػؾنزا الظيػػؾر ، وكيفيػػة تجشػػب اإلدػػابة ، و التؾعيػػة 

 بأهسية الكذف الظب  الدورػ والؾقاية مؽ ه   األمراض .
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     نكىادر انجشريخ انؼبيهخ ثبنًكتتا تأهيم وتذريت

  لخفع ففاءة محامى السكتب عقج بخنامج تجريبى  -

، تػػؼ في ػػا التأكيػػد عمػػ   مػػع الكػػؾادر الفشيػػة العاممػػة بالسكتػػب السركػػزػ بالقػػاهرة اجتساعػػاتعػػدة  عقػػدت
عمػػ   هسيػػة  ، والتأكيػػد والجديػػة فػػ  العسػػل االلتػػزاـ، مػػع الحػػرص عمػػ   الفشيػػة  تؾحيػػد   ػػمؾب العسػػل و  دػػ

الت الرارخة  و السدتعرية عم  الحل لرفع ا لؤل ػتاذة الػدكتؾرة  مػيؽ عػاـ السجمػس االردد السدتسر لمح
. 

عسػػػػل فػػػػروع السكتػػػػب ل محػػػػام  السكتػػػػب السركػػػػزػ  نتػػػػا   تقيػػػػيؼ وقػػػػد تشاولػػػػ  هػػػػ   االجتساعػػػػات  يزػػػػا
تقتزػػ  إعػػادة تػػدريب وجػػؾد  طػػرات فػػ  األداى  وتبػػيؽ ، 2008، والػػ ػ تػػؼ فػػ  شػػ ر يؾليػػؾ  بالسحافغػػات

 2116تـػ خـالل شـيخى أكتـؽبخ ونـؽفسبخ  وبشـاء عميـو ،   الفشيػةمحام  الفروع لزبط إيقاع العسػل و  دػ
انتغؼ ف  كل مش ا خسدة مؽ محام  الفروع  ، عجد خسذ دورات تجريبية مجة فل مشيا ثالثة أيام تشعيػ

 أثشــــــــــــــــــــاء التــــــــــــــــــــجريب "هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدورات عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمؾب  ت. واعتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بالسحافغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات
 السكتػب محػام حام  الفرع ف  العسػل تحػ  إشػراؼ حيث يشخرط م – the job training  "onالعسل 

مراحػل العسػل  جسيػعب بحيػث يتعامػل مػع الذػاكيات ويسػر ، ) مد ؾؿ االتراؿ و السركزػ السكمف بستابعت 
 ال ػتساراتؼ  شػرح وا هػ ا بجانػب ، الذكؾػ وحت  عسمية إدخاؿ بيانات ا عم  الحا ب اتلػ  ا تقباؿمش  

قػػدر مػػؽ  الستابعػػة الذػػ رية والربػػع  ػػشؾية بحيػػث تزػػؼ  كبػػر ا ػػتسارات، وكػػ لػ  تمقػ  الذػػكاوػ  و الظمبػػات
 ، بحيػث . ومؽ واقع ما تػؼ إجػراؤ  مػؽ تقيػيؼ لكػل فػرع السعمؾمات حؾؿ نذاط فرع السكتب خبلؿ ه   السدة

 ي ا ف  السدتقبل .كيفية تبلفالفروع عم   كثر األخظاى تكرارا و  محام  يتؼ تعريف
وقػػػد   ػػػ ؼ هػػػ ا التػػػدريب فػػػ  رفػػػع كفػػػاىة محػػػام  الفػػػروع وتظػػػؾير قػػػدرات ؼ الفشيػػػة فػػػ  ردػػػد وتدػػػجيل 

 محافغة . ما يرد لكل إطارف   بروزا البيانات، مع حث ؼ عم  تحميل  كثر السذكبلت

   اإلعالمبدورة تجريبية حؽل فيفية دعػ الرمة   -

 مػػػػػػ  كيفيػػػػػػة تؾ يػػػػػػق الرػػػػػػبلت بؾ ػػػػػػا ل االترػػػػػػاؿ السختمفػػػػػػة عقػػػػػػد السكتػػػػػػب حمقػػػػػػة نقاشػػػػػػية لمتػػػػػػدريب ع

، وقػد  دار الحػؾار  حػد الخبػراى الػدولييؽ الستخررػيؽ  3/12/2008) الذخر  والجساهيرػ و وذلػػ فػ  
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فػػػ  مجػػػاؿ اإلعػػػبلـ ، وقػػػد حزػػػر الؾرشػػػة مػػػدير مكتػػػب الذػػػكاوػ ومتابعت ػػػا واأل ػػػتاذة  ميشػػػة شػػػفيق الكاتبػػػة 

 ف بالسكتب ، و عزاى إدارة اإلعبلـ بالسجمس . لسجمس ، والعاممؾ لجشة اإلعبلـ با السعروفة ور يس

 و  ػػمؾبكيفيػػة تؾ يػػق الرػػبلت بؾ ػػا ل االترػػاؿ ، وتؾحيػػد الرؤيػػة ب التعريػػف إلػػ وقػػد هػػدؼ التػػدريب 

 .ال تفادة مؽ الخبرات الدولية ف  ه ا السجاؿ مؽ خبلؿ ا العسل السقترح ، وذلػ

ذػرح  هسيػة التخظػيط وعسػل ا ػتراتيجية لبلترػاؿ . باألوروبػ   تحػادمؽ قبل اال ةشيعسوقام  الخبيرة ال

ر ػػالت  األ ا ػػية ، ورؤيػػة السذػػاركيؽ فػػ  الػػدورة التدريبيػػة لمعشادػػر التػػ  يجػػب و وتػػؼ مشاقذػػة هػػدؼ السكتػػب 

االتراؿ الخادة بالسكتب . واعتسدت الؾرشة عم    مؾب التػدريب التفػاعم   تؾافرها عشد ورع ا تراتيجية

ولسزيػػد مػػؽ تفعيػػل  فػػرد مػػؽ السذػػاركيؽ السدػػاهسة فػػ  بمػػؾرة  فكػػار وارػػحة حػػؾؿ التػػدريب ، الػػ ػ يتػػيش لكػػل

التػ  يجػب عمػ  السكتػب القيػاـ  اإلعبلميػةمؽ األنذػظة  ف األعزاى السذاركؾف بتحديد نؾعيةالتدريب ، كم

 . تفريم ب ا والتخظيط ل ا بذكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ئىٌ انًرأحشثسسبد وانًكبتت انًؼُيخ تجبدل انخجراد يغ انًؤ
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 السؤتسخ الجولى لسكاتب الذكاوى حزؽر  : أوال

دولػة بمجيكػا ، وذلػػ فػ  الفتػرة لقام  األ ػتاذة ديشػا البيمػ  مػدير مكتػب شػكاوػ السػر ة ومتابعت ػا بزيػارة 
وقػد تسػ  هػ   الزيػارة  ، الثػان  لسكاتػب الذػكاوػ  لمسذاركة ف  السؤتسر الػدول  2008 بريل  15 – 14مؽ 

وكيفيػة مؾاج ػة السذػكبلت التػ  تتعػرض ل ػا  ، التعامػل مػع الذػاكيات   ػمؾب الخبػرات فػ  ف  إطػار تبػادؿ
 . واالجتساعيةالسر ة لتسكيش ا مؽ الحرؾؿ عم  حقؾق ا القانؾنية 

الذكاوػ عم  السجتسع ، وفػ  هػ ا اإلطػار تػؼ مشاقذػة عػدة وقد هدؼ السؤتسر إل  تقييؼ األ ر لسكاتب 
 مؾرؾعات  هس ا :

 ؤ د  لسكاتب الذكاوػ .السف ـؾ الس 

  الجؾانب السختمفة الت  تؤ ر عم  دور مكاتػب الذػكاوػ ، وكيفيػة قيػاس هػ ا األ ػر و دوات
 التأ ير .

 . كيفية تحديؽ  و تظؾير مكاتب الذكاوػ لتفعيل دورها 

  السختمفة . اإلعبلـالعبلقة بيؽ مكاتب الذكاوػ وو ا ل 

   السشظقػة العربيػة  وتمػػ السؾجػؾدة فػ  دوؿ ،  وروبػاالسفاهيؼ السختمفة لسكاتػب الذػكاوػ فػ
    .واإلفريقية

 لشسدا :باذكاوى التب اسكل وفج مؼ السكتب زيارة : ثانيا

إطار تؾطيد العبلقات بيؽ السجمس القؾم  لمسر ة والسؤ دات السسا مة عم  السدتؾػ الػدول  ، قػاـ   ف
واأل ػتاذة  ، ؽرة نجـؽى الفـؽال مـجيخة السكتـباألسـتالة الـجفتوفد مؽ مكتب شكاوػ السر ة ومتابعت ػا بر ا ػة 

، لتبػادؿ  2008 كتػؾبر  11إلػ   6بزيػارة لدولػة الشسدػا فػ  الفتػرة مػؽ  شاهيشاز خميل السشدق العاـ لمسكتب
   الخبرات مع السؤ دات والسكاتب السعشية بتمق  الذكاوػ .

ػ العػػػاـ بالشسدػػػا ، وحزػػػر بػػػد ت الزيػػػارة بمقػػػاى مػػػع الػػػدكتؾرة جيػػػرر تػػػرود برنيػػػػ ر يدػػػة مكتػػػب الذػػػكاو 
ور ػػيس فريػػق التحقيػػق ، والػػدكتؾرة  ػػيمفيا  ورور مػػدير مؤ دػػة الذػػكاوػ الدوليػػةالسقابمػػة الػػدكتؾر مايكػػل مػػا

 بافازػ .

 



 44 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و لق  األ تاذة الدكتؾرة نجؾػ الفؾاؿ نب   مختررة عؽ نذػأة مكتػب شػكاوػ السػر ة ومتابعت ػا وتبعيتػ  
سػػػر ة ، مؾرػػحة  ف إنذػػاى مكتػػػب الذػػكاوػ قػػد جػػػاى بسبػػادرة مػػؽ السجمػػػس عقػػب إنذػػػا   لمسجمػػس القػػؾم  لم

لمتعػػػرؼ عمػػػ  نؾعيػػػة السذػػػكبلت التػػػ  تعػػػؾؽ تقػػػدـ السػػػر ة فػػػ  مرػػػر ومحاولػػػة الترػػػدػ ل ػػػا وحم ػػػا . كسػػػا 
، و شارت إلػ   ف ال ػدؼ  1977ا تعرض ر يس مكتب الذكاوػ الشسداوػ تاريب السكتب ال ػ  نذئ عاـ 

السكتػػب هػػؾ مدػػاعدة السػػؾاطشيؽ فػػ  الحرػػؾؿ عمػػ  حقػػؾق ؼ ورػػساف حرػػؾل ؼ عمػػ  خدمػػة األ ا ػػ  مػػؽ 
الحكؾمػة الشسدػاوية ، لػ ا فػإف محػؾر اهتسػاـ السكتػب هػؾ الترػدػ لقزػايا  ػؾى بجيدة مؽ الج ات اإلدارية 

.  تحػاد األوروبػ تكفػل حقػؾؽ اإلندػاف فػ  الشسدػا واالاإلدارة إل  جانب مراجعة مدػ تظبيق القػؾانيؽ التػ  
فالسكتب و يط بيؽ السؾطشيؽ والحكؾمة الشسداوية واإلدارة . ه ا بجانب التردػ لتظؾير الشغؼ القانؾنية ، 

السكتب دبلحية و ػمظة لسظالبػة الج ػات بػالسمف الكامػل لرػاحب الذػكؾػ  ىومؽ ه ا السشظمق فإف لخبرا
 عدم ا . و ؾػ ومراجعت  ودرا ت  والخروج بشتيجة تتزسؽ الر ػ ف  مدػ  حقية داحب الذك

وفػػػ  إطػػػار الحػػػؾارات بػػػيؽ الجػػػانبيؽ السرػػػرػ والشسدػػػاوػ تػػػؼ ا ػػػتعراض  ورػػػاع السػػػر ة فػػػ  كػػػل مػػػؽ 
السجتسعيؽ ، وخبلؿ المقاى  ورح  األ تاذة الدكتؾرة نجػؾػ الفػؾاؿ الحقػؾؽ التػ  نالت ػا السػر ة مػؤخرا  نتيجػة 

مش ػػا حق ػػا فػػ  الخمػػع ، و يزػػا  حػػق لج ػػؾد السجمػػس القػػؾم  لمسػػر ة فػػ  تطييػػر التذػػريعات التػػ  تخػػدم ا ؛ و 
الػػزوج فػػ  الحرػػؾؿ عمػػ  معػػاش زوجتػػ  ، وحػػق السػػر ة الستعاقػػدة مػػع الج ػػات اإلداريػػة فػػ  الحرػػؾؿ عمػػ  

 اإلمتيازات الت  تحرل عمي ا السؾعفة السعيشة برفة  ابتة .
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البػػالش هؼ سرػػرية مػػؽ حقػػؾؽ ، و عربػػؾا عػػؽ تقػػدير وقػػد   شػػ  الجانػػب الشسدػػاوػ عمػػ  مػػا نالتػػ  السػػر ة ال
 لمسجمس القؾم  لمسر ة ولدور  البارز ف  مداندة السر ة .

وف  اليؾـ الثان  لمزيارة تؼ عقد لقاى مع األ تاذة تيريزا  تؾيد  والت  تختص بػالتحقيق فػ  الذػكاوػ 
دس فرويد  عزاى فريق التحقيق والسد ؾليؽ عؽ الؾزارات السختمفة و ، واأل تاذة  ليس جاجر ، واأل تاذ كبل

وػ التػابع لػ  ، واإلجػراىات رض ف  إطار المقاى دور السجمػس القػؾم  لمسػر ة واخترػاص مكتػب الذػكا. وع
. ومػػؽ خػػبلؿ السشاقذػػات تبػػيؽ عػػدـ وجػػؾد ردػػد يؼ الخػػدمات لمسػػر ة دب الذػػكاوػ لتقػػة فػػ  عسػػل مكتػػالستبعػػ

ف عمػ  القظػاع احرا   بالشدبة لمذكاوػ الؾاردة لمسكتب ف  الشسدا مؽ حيث مقػدـ الذػكؾػ ، إذ  نػ  يتؾقػ
فسثبل  عشد التعامل مع قظاع السؾادبلت ندبة الذكاوػ مؽ الرجاؿ  كثر ، بيشسػا عشػد  ، الؾارد مش  الذكؾػ 

 التعامل مع قظاع التعميؼ تكؾف شكاوػ السر ة  كثر وهك ا .

 قبػػػػػػلوقػػػػػد  ورػػػػػػش فريػػػػػػق التحقيػػػػػػق بالسكتػػػػػػب الشسدػػػػػػاوػ  ف السكتػػػػػػب يحػػػػػػاوؿ جاهػػػػػػدا  حػػػػػػل السذػػػػػػاكل 
% مػػؽ الحػػاالت يػػتؼ الػػرد عمي ػػا كتابيػػا  ، ويذا لػػؼ يػػتؼ تدػػمؼ ردود مػػؽ الج ػػات السعشيػػة 80 ترػػعيدها ، و ف 

. وتعبػػر هػػ   الج ػػؾد عػػؽ الػػدور اإليجػػاب   ستابعػػة الج ػػات السخترػػة لمػػرد عمي ػػابالذػػكؾػ ، يقػػؾـ السكتػػب ب
العالس  ال ػ وذلػ مؽ خبلؿ السؤتسر  – يزا   –عم  السدتؾػ السحم  والدول   ػ والفعاؿ لمسكتب الشسداو 

لجسيع مكاتب الذكاوػ لتبادؿ الخبرات حػؾؿ الذػكاوػ السختمفػة ، وقزػايا حقػؾؽ اإلندػاف  2006عقد عاـ 
. 

مداعدة لتسكيش ا مؽ الحرػؾؿ  إل  مؾدؾؿ لمسر ة الت  تحتاجلالسجمس  اهتساـ ورش الؾفد السررػ و 
مػس قػؾم  ، ومج السػر ة لسدػاندة  عمػ  مدػتؾػ محافغػات الجس ؾريػة فرعػا 27حقؾق ا ، ل ا فقػد  نذػاى  عم 

 مؽ الش ؾض بحقؾؽ السر ة والرجل عم  الدؾاى .         لحقؾؽ اإلنداف ، انظبلقا
وفػػػ  اليػػػؾـ الثالػػػث اجتسػػػع الؾفػػػد السرػػػرػ مػػػع فريػػػق إدارة تكشؾلؾجيػػػا السعمؾمػػػات فػػػ  مكتػػػب الذػػػكاوػ 

الخادة ب ػؼ ، وقػد  ورػش الجانػب  بالشسدا ، وقامؾا بتقديؼ شرح واؼ  عؽ البشية األ ا ية لشغؼ السعمؾمات
السرػػرػ قيػػاـ مكتػػب شػػكاوػ السػػر ة فػػ  مرػػر بترػػسيؼ برنػػام  إلكترونػػ  لتدػػجيل الذػػكاوػ يػػتؼ اإلعػػداد لػػ  
حاليػػا  . كسػػا زار الؾفػػد السرػػرػ مكتػػب تكػػافؤ الفػػرص فػػ  السعاممػػة فػػ  مديشػػة فييشػػا ، وهػػؾ الج ػػة السدػػ ؾلة 

سقػػدـ رػػدها شػػكؾػ . وزار الؾفػػد  يزػػا  فػػرع مكتػػب عػػؽ عقػػد مفاورػػات غيػػر ر ػػسية مػػع ج ػػات العسػػل ال
وذلػػػ لمتعػػرؼ عمػػ  مش جيػػة العسػػل الخادػػة ب ػػؼ وكيفيػػة الػػربط بػػيؽ فػػرع  ، تكػػافؤ الفػػرص فػػ  مديشػػة ليشػػز

 السكتب ف  السحافغة والسكتب الر يد  ف  العادسة فييشا .
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 مػػػاورور تؾر مايكػػػلوالػػػدك ، ػيػػػنفػػػد السرػػػرػ مػػػع الػػػدكتؾرة جيػػػررود بر واليػػػـؾ الرابػػػع عقػػػد اجتسػػػاع الؾ 
والػػدكتؾرة  ػػيمفيا بافػػازػ ، ب ػػدؼ التعػػرؼ عمػػ  دور اإلعػػبلـ فػػ  دعػػؼ ر ػػالة مكتػػب الذػػكاوػ الشسدػػاوػ . 

فزيؾن  لعرض السذكبلت وطػرؽ حم ػا ياإلعبلمييؽ بقرص لشذرها ، ه ا بجانب برنام  تم إمدادحيث يتؼ 
الرػطيرة التػ   ت فػ  الرػحف السحميػةبدى التعاوف مع الرػحافة السحميػة لعػرض السذػكبل إل . باإلرافة 

تػػؼ إعػػداد مشذػػؾرات تدػػت دؼ مؾرػػؾعات خادػػة بحقػػؾؽ اإلندػػاف والخػػدمات  . وحاليػػا يػػتؼ تؾزيع ػػا مجانػػا
 . االسجتسعية وتؾريش الفرؽ بيش س

 ومؽ خبلؿ الزيارة تؼ الخروج بعدد مؽ التؾديات  هس ا:
سػس السػر ة السرػرية وتعػديبلت ا عمػ  ررورة تحديث البيانات الستعمقة بػالقؾانيؽ السرػرية التػ  ت -1

 الذبكة الدولية لمسعمؾمات وتعسيس ا عم  الفروع .
 ررورة انزساـ السكتب إل  عزؾية السؤ دة الدولية لسكتب الذكاوػ . -2

ت الت  يقدم ا ، وتؾزيع ا ف  طباعة نذرات بمطة بديظة تؾرش  هداؼ مكتب الذكاوػ والخدما -3
 السحافغات . جسيع

فزيػػػؾن  دورػ يع اإلذاعػػػة السدػػػسؾعة والسر يػػػة ودرا ػػػة إمكانيػػػة عسػػػل برنػػػام  تمإحيػػػاى التعػػػاوف مػػػ -4
 لزيادة وع  السر ة والتعريف بدور السجمس ومكتب الذكاوػ .

مقػػاببلت مػػع السػػر ة غيػػر القػػادرة عمػػ  الؾدػػؾؿ لسكتػػب  تخرػػيص يػػـؾ عسػػل فػػ  الذػػ ر إلجػػراى -5
 ف  مؾقع ا .        إلي االذكاوػ ف  كل محافغة بالشزوؿ 

 زيارة وفج المجشة الؽطشية األردنية لذئؽن السخأة   : الثاث

ا تقبل مكتب شكاوػ السر ة ومتابعت ا بالقاهرة وفدا  مؽ المجشة الؾطشية األردنية لذػ ؾف السػر ة ، وذلػػ 
 وقػد هػدف  الزيػارة . كتػب فػ  خدمػة السػر ة لػدفع ا لتشسيػة مجتسع ػامػؽ خبػرة الس لبل ػتفادةالتعػاوف  إطارف  
والتػدريب عمػ  آليػات العسػل ، وقػد ر س الؾفػد  ف  مجػاؿ تمقػ  شػكاوػ السػر ة  تعرؼ عم  خبرة السكتبال إل 

ا الحجػؾج السدػ ؾلة القانؾنيػة نايمؽ : داوػ السر ة وداحب ا كل األ تاذة ديانا الذيم  مشدق فروع مكتب شك
 سد ؾؿ القانؾن  .، واأل تاذ ُعدػ غشسا ال االجتساعية، واأل تاذة جؾليانا ترجساف السد ؾلة 

 
 
 
 



 47 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

، لقاى مع مدير مكتب  2116نؽفسبخ  29 إلى 29مؼ تزسؽ برنام  الزيارة الت  تس  خبلؿ الفترة 
مكتػب شػكاوػ السػر ة ومتابعت ػا عػاـ  الزؾى عم  نذػأة  لق حيث  ، ػ الفؾاؿالذكاوػ األ تاذة الدكتؾرة نجؾ 

مسػػا يزػػف  عميػػ   ،   مؾرػػح  تبعيتػػ  لر ا ػػة الجس ؾريػػةوال يكػػل التشغيسػػ  لػػ   ، وال ػػدؼ مػػؽ إنذػػا 2002
  قبل  و هسي  كبرػ ف  السجتسع السررػ مؽ كافة الجؾانب .

بشػػػاى عمػػػ  اتفاقيػػػة مػػػع  2006تػػػؾل  تسؾيػػػل السكتػػػب مشػػػ  عػػػاـ  قػػػدتحػػػاد األوروبػػػ  و ورػػػح   ف اال
لسكتػػب الذػػكاوػ  افرعػػ 25 افتتػػاحتػػؼ  2007الحكؾمػػة السرػػرية ويسثم ػػا السجمػػس القػػؾم  لمسػػر ة ، وفػػ  عػػاـ 

 بالجس ؾرية .
وعرر  األ تاذة الدكتؾرة نجؾػ الفؾاؿ مدير السكتب آليات عسل السكتػب وعسميػة تظػؾير ا ػتسارات 

تقػػػف عقبػػػة  مػػػاـ التػػػ  تكػػػرارا  و  هػػػاو كثر  والسذػػػكبلت لمػػػتسكؽ مػػػؽ ا ػػػتخراج  هػػػؼ القزػػػايا اتوػ والظمبػػػاالذػػػك
اى لمسكتػب مػؽ السحػػاميؽ الستظػؾعيؽ ومكاتػب تكػػافؤ حرػؾؿ السػر ة عمػ  حقؾق ػػا . و شػارت إلػ  وجػػؾد شػرك

فػ   ـ لمسجمس القؾم  لمسػر ة ااألميؽ الع الفرص بالؾزارات السختمفة . وبج ؾد األ تاذة الدكتؾرة فرخشدة حدؽ
 . لسر ة ف  السجاالت السختمفةزيادة تسكيؽ اتفعيل السقترحات الت  تد ؼ ف  

مذػػروع مكتػػب شػػكاوػ السػػر ة بػػاألردف نبػػ ة عػػؽ تبعيػػة    مشدػػقميم  األ ػػتاذة الػػدكتؾرة ديانػػا الذػػقػػد
ب ا ػتقباؿ شػكاوػ السػر ة تػكاوؿ السالؾطشية األردنية الت  تر   ا داحبة الدسؾ السمك  ، ويح لمجشةالسكتب 

السخترػػة بحػػاالت العشػػف والتسييػػز رػػد الشدػػاى فػػ  األردف  ػػؾاى عمػػ  دػػعيد األ ػػرة  و العسػػل  و الحيػػاة 
 التابعة لمسعؾنة األمريكية لسدة عاـ .  Freedom houseفريدـو هاوس العامة بدعؼ مؽ مشغسة 
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جتساع  بالسكتب لتؾريش دور  ف  االكسا تزسؽ برنام  الزيارة ف  اليؾـ الثان  لقاى مع األخرا   
لقػاى مػع محػام  السكتػب لمتػدريب بذػكل تفرػيم  عمػ   إلػ  باإلرػافةتمق  الذكاوػ وتحديد نؾعيت ا ، ه ا 

ة الذػػكؾػ لػػباؿ الذػػاكية وتدػػجيل بيانات ػػا وطريقػػة ا ػػترجاع السمػػف الخػػاص ب ػػا ، وطريقػػة إحا  ػػمؾب ا ػػتق
لمج ة السعشية والسدتشدات السظمؾبة . كسا تؼ تدريب ؼ عم  طريقة تمق  الذكؾػ عؽ طريق الخط الدػاخؽ ) 

شػكاوػ ا ػتقباؿ اىة فػ  رفػع كفػلكترونيػة   كيفية تؾعيف قاعػدة البيانػات اإلكسا تؼ التدريب عم التميفؾف و .
السر ة والتجاوب مع ا ، وترشيف ا وتحميل بيانات ا ، ه ا بجانب الستابعة السدتسرة مع السحػاميؽ الستظػؾعيؽ 

 .وبحث السؾقف الش ا   لكل شكؾػ  
 

 
 

 بؾ  تي  مسثمػة لدػعادة األمػيؽ العػاـ   سيحة الدفيرةف  إطار الزيارة تؼ عقد لقاى الؾفد األردن  مع 
عػػرض خػػبلؿ المقػػاى  هػػداؼ السجمػػس القػػؾم  لمسػػر ة ، واإلدارات السختمفػػة فػػ  السجمػػس ، والمجػػاف  لمسجمػػس ،

والسذػػاريع التػػ  تػػؼ تشفيػػ ها مػػع الذػػركاى مػػؽ مؤ دػػات  جشبيػػة مختمفػػة ، وتػػؼ التأكيػػد عمػػ  دور السجمػػس فػػ  
 عسل تطير / تعديل لبعض القؾانيؽ الستعمقة بالسر ة .   

ة قاـ الؾفد األردن  بزيارة مركز تشسية م ارات السر ة بػالسجمس القػؾم  لمسػر ة وخبلؿ اليـؾ الثالث لمزيار 
لمتعرؼ عم   هؼ  نذظة السركز ، والخدمات السقدمة لمسر ة مؽ خبلؿ تقديؼ قػروض دػطيرة  و عسػل دورات 

 تدريبية .
 دؿ ية تعاوف بيؽ الظرفيؽ لسزيد مؽ تباقعم  ررورة عقد اتفا االتفاؽوف  ختاـ الزيارة تؼ 
 الخبرات ف  ه ا السجاؿ .
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 نهًكتتاألَشطخ اإلػالييخ 
 

تشاولػػ  الجرا ػػد والسجػػبلت بسختمػػف تؾج ات ػػا وانتساىات ػػا  نذػػظة مكتػػب شػػكاوػ السػػر ة ومتابعت ػػا فػػ  
، كسا حاول  مؽ خبلؿ  صحفيا قا( تحقي 07و )  ا صحفيا( خبخ  000مشيا ) عدد مؽ األشكاؿ الرحفية 

 هػػؼ القزػايا والسذػػكبلت التػ  تؾاجػػ   التػ  يقػػـؾ ب ػا السكتػػب  ف تمقػ  الزػػؾى عمػ  اإلحرػاىات والستابعػػات
 السر ة داخل السجتسع السررػ .

إلقػاى  إلػ باإلرػافة  ، وقد اهتس  ه   الستابعات الرػحفية بردػد  عسػاؿ فػروع السكتػب بالسحافغػات
 التػ  تدػ ؼ فػ  مزيػد مػؽ التسييػزانؾنيػة الدرا ات الت  يقؾـ ب ا السكتب فيسا يخص الثطرات الق الزؾى عم 

عػػدـ السدػػاواة بػػيؽ السػػر ة العاممػػة السؤقتػػة والدا سػػة فيسػػا يتعمػػق باألجػػازات و ػػاعات العسػػل  : رػػد السػػر ة مثػػل
  قانؾف السؾاريث واألحؾاؿ الذخرية . بعض  حكاـ إل  إرافةوالرراعة ، 

قػػػل التعدػػػف  ودػػػعؾبة الرػػػحف ات ػػػار االجتساعيػػػة والشفدػػػية السترتبػػػة عمػػػ  الش كسػػػا طرحػػػ  بعػػػض
ت بعػض التحقيقػات عمػ  شػكاوػ الفػروع التػ  يغ ػر والت  تخػل با ػتقرار األ ػرة ، وركػز  االنتداب إجراىات

قؼ القػػػؾم  ف دػػعؾبة فػػػ  ا ػػتخراج بظاقػػػات الػػر ديجػػػ لبلتػػ ذػػاكل الدػػػيدات  ػػاقظات القيػػػد افي ػػا بؾرػػػؾح م
بالسحافغات ف  التعرؼ عمػ  مذػكبلت  دور فروع السكتبوارحة ب إشادةوالبظاقات االنتخابية ، وذلػ ف  

 السر ة بالقرػ والشجؾع .
كسػػػا تػػػؼ تخرػػػيص تحقيقػػػات لسشاقذػػػة قػػػانؾف األحػػػؾاؿ الذخرػػػية بشػػػاى  عمػػػ  عػػػدد شػػػكاوػ األحػػػؾاؿ 

وارػػحة لؾجػػؾب تعػػديل بعػػض السػػؾاد  إشػػارةولػػ  فػػ  الذخرػػية التػػ  تػػرد لمسكتػػب والتػػ  تحتػػل السرتبػػة األ
نادر دػرؼ الشفقػات الس يمػة بالرػيطة التشفي يػة فػ  عقػؾد اتفػاؽ  رفض بشػ : وتد يل بعض العقبات مثل

والت  تمػـز  2000مؽ القانؾف لدشة  16وعدـ تفعيل نص السادة  ، مكاتب تدؾية السشازعات بسحكسة األ رة
 مؽ تاريب رفع الدعؾػ .   بؾع  قراهاالقار  بفرض نفقة مؤقتة ف  مدة 

ؿ عسػل مكتػب الذػكاوػ  ف تردػد العقبػات والسعؾقػات لقػد حاولػ  هػ   األخبػار والتحقيقػات مػؽ خػبل
الت  تؾاج  السر ة السررية لسعاونة دانع  القػرار فػ  اتخػاذ الخظػؾات البلزمػة لمتطمػب عمي ػا ، وذلػػ حتػ  

 يحقق السكتب طسؾح السر ة ف  وجؾد ج ة تداندها خادة السر ة غير القادرة .
الجتساعػػات والػػدورات وورش العسػػل التػػ  يػػتؼ يتشػػاوؿ في ػػا  هػػؼ ا ويرــجر السكتــب نذــخة ثمــث ســشؽية

    السذػكبلتالسكتب ، وج ؾد السكتب لحل هػ إل    برز الذكاوػ والقزايا الت  وردت إرافة إل،  عقدها
، وقػػد دػػدر عػػؽ  وردت في ػػاعػػؽ عػػدد الذػػكاوػ و هػػؼ السؾرػػؾعات التػػ   رػػا  إح ، كسػػا يػػتؼ نذػػر تقريػػر

  . 2008ديدسبر  إل ؽ  بريل عؽ الفترة م 2008ف خبلؿ عاـ السكتب نذرتا
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 2008ػبو  لخال جهىد انًجهس فً انتصذي نًشكالد انًرأح انًصريخ

يحػػػرص السكتػػػب عمػػػ  عسػػػل بعػػػض الدرا ػػػات القانؾنيػػػة لمحػػػاالت الستكػػػررة والسدتعرػػػية التػػػ  تػػػأت  
 لمسكتػػػب لتقػػػديؼ اقتراحػػػات بتعػػػديبلت تذػػػريعية ، وذلػػػػ لمسدػػػاهسة فػػػ  إيجػػػاد حمػػػؾؿ ج ريػػػة لتمػػػػ السذػػػكبلت

 ج ريػػةالتػػ    ػػ س  بحمػػؾؿ  لتفعيػػل دور السػػر ة فػػ  السجتسػػع واال ػػتفادة مػػؽ طاقت ػػا ، وكانػػ  هػػ   الج ػػؾد
 كالتال  : لسداندة السر ة ف  السجاالت السختمفة

 يؼ العاممة السؤقتة والسعيشة السداواة بتحقيق  -

القترػػادية ، عسػػل فػػ  إطػػار محػػاوالت السكتػػب لتسكػػيؽ السػػر ة مػػؽ حقؾق ػػا االجتساعيػػة والديا ػػية وا
خادػػة فيسػػا يتعمػػق بحقػػؾؽ العػػامبلت الستعاقػػدات  عمػػ  طػػرح عػػدة قزػػايا بػػدا في ػػا خمػػل وارػػش ،السكتػػب 

التأميشػات االجتساعيػة والتػأميؽ الرػح  واألجػازات ، وقػد  : مداوات ؽ بالسعيشات ف  عػدة  مػؾر مثػلوعدـ 
يتعمػق  ومش ػا مػا بالج ػات الحكؾميػة ، عاممػة السؤقتػة عد السكتب درا ات قانؾنية بخرؾص حقؾؽ السر ة ال

 71،  70ألحكاـ السادتيؽ  دورية الرادرة ب  ا الذأف تشفي اتعديل الكتب الالسكتب  اقتراحوقد  . باألجازات
مػؽ قػانؾف العسػل ، وذلػػ مػؽ  جػل إقػرار  حقيػة السػر ة الستعاقػدة فػ   93،  91مؽ قػانؾف الظفػل والسػادتيؽ 

لدػػاعة الررػػاعة لسػػػدة عػػاميؽ ، وكػػ لػ معاممػػة السػػػر ة  بػػأجر ، و حقيت ػػا  ػػة  شػػػ ر جػػازة الؾرػػع لسػػدة  بل
 الحامل بالشدبة لداعات العسل اليؾمية .

 الحى جاء فيو : 2116لدشة  04بخقػ  دوري وقج فممت تمغ الجيؽد برجور فتاب 

 ق فػ  العاممة ف  الدولة  ؾاى كان  تعسل برفة دا سة  و بظريق التعاقد السؤق  ل ػا الحػ السر ة   ف
  جازة الؾرع مدت ا  بل ة  ش ر بأجر كامل .

   تخفػيض  ػػاعات العسػل اليؾميػػة لمسػػر ة الحامػل العاممػػة برػفة دا سػػة  و بظريػػق التعاقػد  ػػاعة عمػػ
األقل اعتبارا  مؽ الذ ر الدادس مؽ الحسل ، وال يجؾز تذطيم ا  ػاعات عسػل إرػافية طػؾاؿ مػدة 

 دة .  الحسل وحت  ن اية  تة  ش ر مؽ تاريب الؾال

 الفرل الؽاحج ميدخات  محاولة حل مذكمة -

الفرػػػل الؾاحػػػد  و  ميدػػػرات التػػػ  تعػػػان  مش ػػػا تكبلالذػػػكاوػ الػػػؾاردة لمسكتػػػب بعػػػض السذػػػ ع ػػػرت 
 ػػشؾات ، ويعسمػػؽ فػػ  محػػؾ األميػػة وتعمػػيؼ  10الستعاقػػدات بشغػػاـ العقػػد الذػػامل مشػػ   كثػػر مػػؽ السدر ػػات 

 -لتالية :اف  الشقاط  تكبلػ السذبات مؽ التعميؼ ، تتمخص تمالفتيات الستدر 
 يحرمؽ  ن ؽلة وقؾع عمؼ  و تعدف ردهؽ ، حيث إتعرر ؽ لمتفرقة ف  السعاممة القانؾنية ف  حا

 مؽ فدب عقؾدهؽ السؤقتة . مؽ الذكؾػ  و التغمؼ خؾفا
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 غؼ مؽ قمة عدد الدشؾات الت  قػامؽعم  الر  ، عدـ تثبيت ؽ   ؾة بسدر ات مدارس دديقة الفتيات 
 . الدشؾات العذر ل ب ا مقارنة بسدة عسل ميدرات الفرل الؾاحد الت  تتجاوزبالعس

  مؽ   ا   السرتب .15ل ؽ والت  تعادؿ  2007عدـ درؼ عبلوة % 

شػػػكؾػ  12بمطػػػ   عػػػداد الذػػػكاوػ التػػػ  جػػػاىت لمسكتػػػب مػػػؽ ميدػػػرات الفرػػػل الؾاحػػػد بالسحافغػػػات 
شكؾػ فردية وجساعية  13محافغة السشيا ، شكؾػ فردية وجساعية مؽ  57جساعية مؽ محافغة  ؾهاج ، 

 مؽ محافغة الفيؾـ .
وزارة التربيػػة والتعمػػيؼ والج ػػاز السركػػزػ لمتشغػػيؼ واإلدارة ، و فػػادت وزارة  مػػؽ كػػبل وقػػد خاطػػب السكتػػب

إعداد حرر شامل ألعداد ه   الف ة مؽ السدر ػات التخػاذ  عميؼ بأن  تؼ بحث السؾرؾع ، وجارالتربية والت
 البلزمة لتعييش ؽ عم  درجات دا سة .اإلجراىات 

 حجالسداواة بيؼ العامميؼ السعيشيؼ والعامميؼ بعقؽد مؤقتة فى أجازة التحقيق  -

 ؼ السكتػػب فػػ  تعػػديل بعػػض البشػػؾد القانؾنيػػة مثػػل السدػػاواة بػػيؽ العػػامميؽ السػػؤقتيؽ والػػدا سيؽ فػػ    ػػ
وزيػارة بيػ  ن الحػراـ ، عمػ   ف تكػؾف  الحرؾؿ عم   جازة باألجر الكامل لسدة ش ر ألداى فريزة الح 

   شاى مدة العسل . ف  لسرة واحدة
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 رـبد وانتقبريـانذراس

  ةدراسة فى تحميل مزسؽن شكاوى السخأة السرخي : أوال

والتعػرؼ  ؾ الش ؾض بأورػاع السػر ة السرػريةالقؾم  لمسر ة ف  الدع  نح ر الة السجمسمؽ  بلقاانظ
، قػػاـ السكتػػب بردػػد الذػػكاوػ الػػؾاردة خػػبلؿ  مذػػاركت ا فػػ  التشسيػػةلسذػػكبلت التػػ  تعػػؾؽ مػػؽ الؾاقػػع عمػػ  ا

د  قػػػػاف  لمخػػػػروج بسؤشػػػػرات تحػػػػد –لمتحميػػػػل مػػػػؽ مشغػػػػؾر اجتسػػػػاع   ويخزػػػػاع اوترػػػػشيف ا  2007عػػػػاـ 
 ػا ، والعؾامػل السجتسعيػة السفػرزة ل ػا ، واقتػراح الديا ػات والبػرام  الكفيمػة بسؾاج ت السذكبلت األكثر تكرارا

 .   باب ا ويزالة
حيات ػػا الذخرػػية  فػػ  ورودا وتػػأ يرا هػػاالتعػػرؼ عمػػ  نؾعيػػة شػػكاوػ السػػر ة و كثر  إلػػ وهػػدف  الدرا ػػة 

، والج ػػؾد السب ولػػة مػػؽ قبػػل السكتػػػب  فػػ  رػػؾى الخرػػا ص الديسؾجرافيػػة لمذػػاكيات ، وتحميم ػػا واأل ػػرية
 .لسؾاج ت ا 

مدػػػتخدمة ا ػػػتسارة  ، اشػػػكؾػ وطمبػػػ 6738تحميػػػل السزػػػسؾف لعػػػدد    ػػػمؾبواعتسػػػدت الدرا ػػػة عمػػػ  
 .، وعشادر مزسؾف الذكؾػ  تذتسل عم  البيانات األ ا ية لمذاكية

 وتسثم   هؼ نتا   الدرا ة فيسا يم  :
، و غمػب ؽ مػؽ   ػشة 45 و 36ؽ تػ  يقعػؽ فػ  الف ػة العسريػة بػيآلللمذاكيات هػؽ ا  ف  عم  ندبة -  

و غمػب ؽ مػؽ ، مػؽ األرامػل والسظمقػات و ؼ ، ت  لؼ يحرمؽ عمػ   ػ قدػط مػؽ التعمػيآللاألميات ا
 . واإل كشدريةالسشاطق الحزرية خادة القاهرة 

شكاوػ األحؾاؿ الذخرية السرتبة األول  رسؽ الذكاوػ ، و برزها شكاوػ الشفقػة والخمػع احتم   - ب
عدػف ج ػة العسػل ، وتحددت شكاوهؽ فػ  ت والظبلؽ . وجاىت شكاوػ العسل ف  السرتبة الثانية

عمي ػػا مثػػل  لعسػػل فػػ  حجػػب بعػػض حقػػؾق ؽ التػػ  حرػػمؽر ػػيس امػػؽ جانػػب  الدػػمظة وا ػػتطبلؿ
تؾقيػع الجػزاىات و  ز العػامميؽ الػ كؾريػ، و ػؾى السعاممػة وتسي الػزوج إقامػةمحل  االنتدابالشقل  و 

 .   ت ؽوالتقميل مؽ كفاى
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العشػف  عمػ  الشرػيب األكبػر فيػ    رػد السػر ة فػ  كػؼ مػؽ الذػكاوػ ، ا ػتحؾذع ر العشف السؾج -ج
إلهانػػػة والحرمػػػاف مػػػؽ الشفقػػػة  و اتسثػػػل فػػػ  الزػػػرب و والػػػ ػ  األ ػػرػ السؾجػػػ  مػػػؽ الػػػزوج لزوجتػػػ 

 عم   مؾال ا . اال تيبلى
التػ  تؾاج  ػا السػر ة الفقيػرة فػ   السعانػاة ما شكاوػ التأميشات والزساف االجتسػاع  فقػد تسثمػ  فػ   -د

 ن ػا مظمقػة وغيرهػا مسػا  إ بػاتالسعػاش  و إل بػات  حقيت ػا فػ   الستعػددةا تيفاى األوراؽ الر سية 
   عم  السر ة . يسثل عبى نفديا وماديا

 ف  إلػػػ    إطػػػار الشدػػػق اإلجتسػػػاع  والثقػػػاف وتؾدػػػم  الدرا ػػػة مػػػؽ خػػػبلؿ تحميػػػل هػػػ   الذػػػكاوػ فػػػ
وما يحؾي  مؽ اتجاهات اجتساعية مدتسدة مؽ العادات والتقاليد الدا دة ف  السجتسع يد ؼ السؾروث الثقاف  

 اإلنػػػاثبػػػيؽ  ارتفػػػاع ندػػػبة األميػػػة إلػػػ يػػػة ويعػػػؾؽ حركت ػػػا ، هػػػ ا باإلرػػػافة ستحجػػػيؼ دور السػػػر ة فػػػ  التش فػػػ 
  وعدـ  عي ؽ لمسظالبة ب ا . واالجتساعيةبحقؾق ؽ القانؾنية  ورعف  و عدـ وع  غالبيت ؽ

لج ػات ؿ اعدد مؽ التؾديات والسقترحات اإلجرا ية الت  يسكؽ تشفيػ ها مػؽ خػبلالدرا ة إل   وانت  
زالة السعؾقػات ، ويبالخدمات السقدمة ل ا  االنتفاعمؽ  –األكثر احتياجا   –ؽ السر ة يكوالؾزارات السخترة لتس

 الت  تحؾؿ دوف حرؾل ا عم  حقؾق ا .

  تقخيخ حؽل حخمان السخأة مؼ السيخاث : ثانيا

التحايػػل التػػ   و  ػػاليبحػػؾؿ ميػػراث السػػر ة بػػيؽ الذػػرع والقػػانؾف والؾاقػػع ،   عػػد محػػام  السكتػػب تقريػػرا
لذػكاوػ الػؾاردة فػ  هػ ا مػؽ واقػع تحميػل ا ، وذلػػ مؽ البعض مؽ  جػل حرمان ػا مػؽ حق ػا الذػرع  تردر
 ف السؾاريػػث فػػ   إلػػ وا ػػتعرض التقريػػر حػػق السػػر ة فػػ  السيػػراث طبقػػا  لمذػػريعة اإل ػػبلمية مذػػيرا   . اإلطػػار

 ا تحكس ػػػػػػػػػا عػػػػػػػػدة معػػػػػػػػػايير مش ػػػػػػػػا : درجػػػػػػػػػة معػػػػػػػػػايير الػػػػػػػػ كؾرة وال األنؾ ػػػػػػػػػة ، وينسػػػػػػػػاإل ػػػػػػػػبلـ ال تحكس ػػػػػػػػا 
 ، والعبى السال  . القرابة

اف  فػ  بعػض السػؾروث الثقػ تقرير حق السر ة ف  السيراث طبقا  لمؾاقع السرػرػ مػؽ مشغػؾرلوعرض ا
كػػاف وال يحػػق ل ػػا ميػػراث والػػدها خادػػة  إذا زوج ػػا  ؽمػػ شغػػر لمسػػر ة بأن ػػا مدػػ ؾلةيُ  السشػػاطق السشطمقػػة التػػ 

ع الزوج  جشبيا  ؽ العا مة، وذلػ حردا  عم   مؾاؿ األ رة مؽ التفتي  .ً 
حقؾق ػػا التػػ   قرهػػا وهػػ ا الحرمػػاف مػػؽ اإلرث يذػػكل اعتػػداى  عمػػ  السدػػاواة فػػ  فػػرص الحرػػؾؿ عمػػ  

   .  بلم  وه  واردة ف  آيات قظعية الثبؾتالديؽ اإل
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 ر ة فريدػػػػػػػػػة لؤلفكػػػػػػػػػاؽ الذػػػػػػػػػكاوػ الػػػػػػػػػؾاردة حػػػػػػػػػؾؿ وقػػػػػػػػػؾع السػػػػػػػػػر  وُدعػػػػػػػػػؼ التقريػػػػػػػػػر بردػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػدد مػػػػػػػػػ
 التحايل عم  ما  قرة الديؽ والتذريع مؽ حقؾؽ لمسر ة ف  السيراث . و  اليب،  البالية

التػ  تؾاجػ   مػؽ السعؾقػات ار، تبػيؽ  ف هشػاؾ عػددومؽ خػبلؿ تحميػل لمذػكاوػ الػؾاردة فػ  هػ ا اإلطػا
 ف  السيراث مش ا : ق ا الذرع ة بحبلف  السظاالسر ة الت  ترغب 

  اجتساعيػةوترػبش عبلقت ػا باأل ػرة عبلقػة  ، دـ امتبلك ا شػ ادة مػيبلدبسعش  ع السيبلد إ باتعدـ 
دػػتظيع  ف تثبػػ  تستمػػػ بظاقػػة شخرػػية ت ال  حيانػػا  ، كسػػا  ن ػػا  يترتػػب عمي ػػا عبلقػػات قانؾنيػػة ال

  . هؾيت ا لمحرؾؿ عم  حقؾق ا
 ميػػػة السػػػؾروث الثقػػػاف  واالجتسػػػاع  الػػػ ػ ير ػػػب داخػػػل السػػػر ة خادػػػة فػػػ  السجتسعػػػات الريفيػػػة والقب

  . مةالخروج عؽ  عراؼ العا  ـ تكانة وعدالذعؾر بالزعف واإل

 عدـ وجؾد مدتشدات إ بات السيراث . 

 وينسػا تؾجػد  ، حيػث ال تؾجػد دعػؾػ ميػراث مشفرػمة ، طؾؿ  مد التقار  والػ ػ قػد يدػتسر  ػشؾات
لحدػاب ودعػؾػ ا،  ودعػؾػ الفػرز والتجشيػب ، بلـ الؾرا ػةإعػ: عدة دعاوػ لمسظالبة بالسيراث وه  

 يتبع القانؾف السدن  . و كثرهاوالقدسة 

 فػػ  قػػانؾف السؾاريػػث رػػد الحرمػػاف مػػؽ  عقؾبػػة، حيػػث ال تؾجػػد  رػػعف عقؾبػػة السشػػع مػػؽ السيػػراث
يػػدخل  ألدػػحاب ا، ولكػػؽ هشػػاؾ افترارػػا   ف مػػؽ تحػػ  يػػد  السبػػالش السؾرو ػػة ولػػؼ يدػػمس ا  السيػػراث

 رسؽ جريسة خيانة األمانة .

 الحكػػؼ القزػػا   بأحقيت ػػا فػػ  ث تجػػد السػػر ة الزػػعيفة دػػعؾبة فػػ  تشفيػػ تشفيػػ   حكػػاـ السيػػراث حيػػ 
   السيراث . 

 لسر ة مؽ انت اؾ حقؾق ا.اانت   التقرير بعدد مؽ السقترحات التذريعية الت  يسكؽ  ف تحس  و 

 يخ حؽل ظاىخة الدواج غيخ السؽثق تقخ  : ثالثا

ككػل  عوالسجتسػعمػ  السػر ة  ةالدػمبي آ ارهػابلغؾاهر الت  تمقػ  احؾؿ إحدػ   عد محام  السكتب تقريرا
   وه  الزواج غير السؾ ق .، 
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فر فيػ  شػروط المػزواج العرفػ  غيػر السؾ ػق ف ػؾ زواج شػرع  وقػانؾن  يتػؾ  وا تعرض التقرير تعريفػا
ورع  لحفع حقؾؽ الزوجيؽ وعدـ رػياع ماعدا التؾ يق ف  الدجبلت الر سية والت   ، الزواج الرحيحة

 الشدب .
   باب المجؾى ل  ا الشسط مؽ الزواج وفقا  لسا ورد بالتقرير ف : وتسثم 

   حاليػػػػػا  تتخظػػػػػ  قػػػػػدرة بعػػػػػض ف ػػػػػات  دػػػػػبح األعبػػػػػاى الساليػػػػػة الستظمبػػػػػة لتؾ يػػػػػق الػػػػػزواج والتػػػػػ 
دعػػؾػ  زواج  و إ بػػاتمسػػا يػػدعؾ الػػبعض لمػػزواج ) بػػدوف تؾ يػػق و  ػػؼ ترفػػع دعػػؾػ  السجتسػػع ، 

 . قل  دحة تؾقيع بتكمفة
 البدوية الت  تتبع زواج الدشة  و الكمسة الت  تسثل ميثػاؽ اليد القبمية ف  السجتسعات العادات والتق

 .شرؼ ف  ه   السجتسعات ، ولكؽ ال تؾجد  وراؽ ر سية تثب  ه ا الزواج 

 لي ا .لبعد ه   السشاطق ودعؾبة الؾدؾؿ إ الت الزواج ف  السشاطق الشا يةاعدـ تدجيل ح 

  لدؽ القانؾنية الت  تدسش بتدجيل الزواج .ا إل عدـ ودؾؿ  ػ مؽ الزوجيؽ 

 . باب شخرية تدفع بالزوجيؽ إلخفاى األمر   

ويترتػػب عمػػ  هػػ ا الػػشسط مػػؽ الػػزواج العديػػد مػػؽ ات ػػار الدػػمبية التػػ  ترمػػ  بغبلل ػػا عمػػ  السػػر ة وهػػ  
 ف تحرػػل عمػػ   يػػة حقػػؾؽ  قرهػػا الذػػرع والقػػانؾف  ػػ  ال تدػػتظيع ف،  الكػػا ؽ الزػػعيف فػػ  هػػ   الغػػروؼ

كسػا  اؽ ر ػسية تثبػ  وقػؾع حالػة الػزواج ،نغػرا  لعػدـ وجػؾد  ور  ؛  و  حقيػة السيػراث كالشفقة ومؤخر الرداؽ
ميػػ  رػػياع ع، مسػػا يترتػب   بشػػاى عػؽ  بيػػ  إذا   سػػر هػ ا الػػزواج إلػ  ن ػا ال تدػػتظيع  ف تثبػ  ندػػب الظفػػل 

دولة ل ؼ مثل : التظعيسات الؾجؾبية ال ستع بكافة الحقؾؽ الت  كفمت ايحرمؾا مؽ الت ف حقؾؽ هؤالى األبشاى و 
  هؾيت ؼ وكيان ؼ داخل السجتسع . إ باتالتعميؼ ،  ، والتأميؽ الرح ، 

 لت  تعبر عؽ رحايا الزواج غير السؾ ق .امؽ الذكاوػ الؾاردة  اوقد ا تعرض التقرير عدد
السػػر ة مػػؽ الؾقػػؾع الغػػاهرة وتحسػػ  التػػ  تحػػد مػػؽ هػػ   بعػػدد مػػؽ السقترحػػات والتػػدابير الؾقا يػػة  وانت ػػ 

 وتسثم  ه   السقترحات فيسا يم  : رحية ل  ا الشسط مؽ الزواج ،
 بالحرر والتؾ يق والقيد لحرػر مسثم  الج ات السعشية قؾافل متكاممة متزسشة جسيع إيفاد 

 اإلشكاليات بالسشاطق العذؾا ية والسجتسعات الت  يدؾدها الشغاـ القبم  . 
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 رعييؽ لعسػػػػل عقػػػػؾد ترػػػػادؽ عمػػػػ  الزيجػػػػات الدػػػػابقةالذػػػػ يؽالسػػػػأذونمػػػػؽ  نػػػػدب عػػػػدد كػػػػاؼ 
 . الشا يةالظبلؽ وتدجيم ا بالدفاتر الر سية ف  السشاطق  وش ادات

 رمحة سإلدراج ؼ عم  الحا ب بو 26) اقظ  القيد وعسل نسؾذج  عداد السؾاطشيؽ  ررح
 األحؾاؿ السدنية .

 ؾم  لمسػػر ة البدويػػة التػػ  الترػػؾير لعسػػل بظاقػػات الػػرقؼ القػػ إيفػػاد مأمؾريػػات مج ػػزة بإمكانيػػة
 .لسكاتب الدجل السدن   النتقاؿبايتع ر الدساح ل ا 

 بسخػػاطر الػػزواج غيػػر السؾ ػػق وآ ػػػار  طػػرح بػػرام  تؾعيػػة لمرا ػػدات الريفيػػات لتؾعيػػػة الشدػػاى 
 الدمبية عمي ا وعم  األبشاى .

  فػ  التعاوف بػيؽ مكتػب شػكاوػ السػر ة وو ػا ل اإلعػبلـ لعػرض نسػاذج مػؽ هػ   اإلشػكاليات
 قالب درام  لمتؾعية بسخاطر ه   الغاهرة .

 مؼ السدكؼ السطمقة غيخ الحاضشة تسكيؼ السخأة : رابعا

مػػؽ مشغػػؾر اجتسػػاع  قػػانؾن  حػػؾؿ  ،  عػػد السكتػػب تقريػػرا إلحاحػػافػػ  إطػػار ردػػد الذػػكاوػ األكثػػر 
 تسكيؽ السر ة مؽ السدكؽ حاؿ طبلق ا .

عمػ  " نػ  : " 18 قرت السادة " حيث ،حاؿ الزواج السشا ب لمزوجة ع بتؾفير السدكؽ فقد عش  السذر 
" واشترط ف  شرعية السدكؽ  ف يتؾفر في  األ اث والسرافػق األخػرػ  مشا بف  مدكؽ  الزوج إ كاف زوجت 

 . ولكؽ ماذا عؽ السدكؽ الذرع  حاؿ طبلؽ السر ة ؟ 
ف نػػػص القػػػانؾف هػػػا  ػػػؽ الحزػػػانة لػػػيس ل ػػػا الحػػػق فػػػ  السدػػػكؽ ألتخظػػػ   بشاؤ فػػػالسر ة السظمقػػػة التػػػ  

 عاما  . 15وارش ف  ه ا الذأف وهؾ انت اى حق السظمقة ف  التسكؽ مؽ السدكؽ بسجرد بمؾغ الرطير 
 إال إليػػ السظمقػػة مػػبلذا  تفػػر  ويترتػػب عمػػ  هػػ ا األمػػر عديػػد مػػؽ السذػػاكل االجتساعيػػة ، حيػػث ال تجػػد

وغالبػػا  مػػا تكػػؾف السػػر ة غيػػر عاممػػة بذػػكل مؤقػػ  .  لبل تزػػافة ا و دار  األخػػؾةوجػػد  و  حػػد  إذامشػػزؿ العا مػػة 
تبػػد  فػػ  البحػػث عػػؽ عسػػل ألف نفقػػة العػػدة ال تدػػتسر  كثػػر مػػؽ  بل ػػة  شػػ ر . لػػ ا البػػد مػػؽ ورػػع خظػػؾات 

فػ   ػؽ   ف  غمبيػت ؽطبلق ػا خادػة  ايجابية تسكؽ ه   السر ة السظمقة مؽ الحرؾؿ عم   ػكؽ بعػد إجرا ية
 متقدمة .
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ي ػػا السػػر ة السظمقػػة مػػؽ عػػدـ وجػػؾد مكػػاف فزػػرر تػ التػػ  تو اوقػػد ا ػػتعرض التقريػػر عػػددا  مػػؽ الذػػك
 : هس ا    بابلئلقامة لعدة 
  إن ا مظمقة وغير حارشة ال تستمػ القدرة السالية لمحرؾؿ عم  مدكؽ. 
 طردها مؽ مدكؽ الزوجية بالرغؼ مؽ  ن ا مازال  حارشة وال مأوػ  و مردر رزؽ ل ا . 

 ة لرػطار، بػالرغؼ مػؽ  ف القػانؾف يسشح ػا هػ ا تؾفير مدكؽ لػؤلـ الحارػش عؽالزوج  امتشاع
  الحق .

 وذلػػػ لمثػػأر مش ػػا وامتشاعػػ  عػػؽ  ةارػػشعقػػد الذػػقة رغػػؼ  ف السظمقػػة ح عػػؽ زوجتشػػازؿ الػػ ،
 اإلنفاؽ عم  الرطار .

الحػػػق فػػػ    ػػػاويعظا يتزػػػش مسػػػا  ػػػبق إنػػػ  بػػػالرغؼ مػػػؽ ا ػػػتقرار الؾرػػػع القػػػانؾن  لمسظمقػػػة الحارػػػشة 
متكػػػررة لدػػػمب حق ػػػا  العتػػػداىاتالسػػػر ة تتعػػػرض  فػػػإف،  اى  ػػػؽ الحزػػػانةالتسكػػػيؽ مػػػؽ السدػػػكؽ لحػػػيؽ انت ػػػ

 مؽ حقؾق ا القانؾنية عؽ طريق التبلعب . اال تفادةومشع ا مؽ 

  الجعاوى القانؽنية الستعمقة بالسدكؼ

يػدور مػؽ مشازعػات يحق لمسر ة السظمقة الحارشة  ف تتقدـ بظمب لمشيابة العامة ال ترػدار قػرار فيسػا 
رفػػع دعػػؾػ نفقػػة  طريػػق عػػؽ ،  و رفػػع دعػػؾػ تسكػػيؽ مػػؽ مدػػكؽ الزوجيػػة  ومدػػكؽ الزوجيػػة بذػػأف حيػػازة 

   عػػػػػػػػػػػػػدـ جػػػػػػػػػػػػػدواها فػػػػػػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػػػػػػاالت ف دعػػػػػػػػػػػػػؾػ  جػػػػػػػػػػػػػر السدػػػػػػػػػػػػػكؽ تثبػػػػػػػػػػػػػ إالدػػػػػػػػػػػػػطار بسذػػػػػػػػػػػػػتسبلت ا . 
   . اال ػ غالبا  ما يكؾف زهيداألجر السحكـؾ ب  لؤلـ  ونتيجة، مؽ حيث طؾؿ  مد التقار  ، العاجمة  

 ؼيكحؽل التس إشكاليات

 تػػػػؼ ردػػػػد عػػػػدد مػػػػؽ اإلشػػػػكاليات حػػػػؾؿ التسكػػػػيؽ مػػػػؽ السدػػػػكؽ مػػػػؽ واقػػػػع الذػػػػكاوػ الػػػػؾاردة لمسكتػػػػب 
 : و هس ا

  اليب مؽ التحايل لسشػع الحارػشة مػؽ السدػكؽ فسػثبل   إل يمجأ بعض األزواج  :تحايل السظمق  
يدػػقط حػػق الحارػػشة  ال يتشػػازؿ عػػؽ عقػػد اإليجػػار والعػػيؽ لمطيػػر ، وبػػالرغؼ مػػؽ  ف هػػ ا السدػػمػ

 ف تثب  السظمقة ذلػ تغل ه  ودطارها ببل مأوػ  إل ، ولكؽ  السحزؾنيؽ ف  شطل السدكؽو 
. 
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  دػيدة لشذػؾب  هػل الػزوج : فيػتؼ التشفيػ  بػالقؾة الجبريػة التػ  قػد تعػرض ال السدكؽ ف  عقار يسمكػ
 مقيسيؽ ف  ذات العقار . ا، خادة إذا كانؾ  خبلفات مع الزوج و هم 

 : ل ػا الحػق فػ  اال ػتسرار فػ  مشػزؿ الزوجيػة إذ بمػش  طفال ػا الدػؽ لػيس  السظمقة غيػر الحارػشة
   طفاؿ ، ل ا ف   معررة ألف تربش ببل مأوػ .  لدي ا  و لؼ يكؽ لمحزانة اإللزامية

 بد :ـــًقترحان

 رغؼ بػػػػػ ف يكػػػػػؾف لمسظمقػػػػػة غيػػػػػر الحارػػػػػشة الحػػػػػق فػػػػػ  السدػػػػػكؽ بذػػػػػرط  ف تكػػػػػؾف طمقػػػػػ   -
 تأجير السدكؽ .، باإلرافة لعدـ قدرت ا عم   عؽ إرادت ا

 تؾفير  ماكؽ إلقامة الديدات السظمقات ببل مأوػ .عسل  ج زة الدولة السختمفة عم    -

 ررورة  رعة الفرل ف  قزايا الشفقة وخادة نفقة الستعة .  -

 تقخيخ حؽل رصج تجاعيات الغالء مؼ واقع االستذارات والذكاوى :  خامدا

ة ، والط ا يػػػة ، اجػػػات األ ػػػرة السرػػػرية التعميسيػػػاحتي الطػػػبلى الػػػ ػ  لقػػػ  بغبللػػػ  عمػػػ  كػػػل إطػػػارفػػ  
تػداعيات  الػ ػ ترتػب عميػ و  ، احتياجػات الحيػاة   عار الؾقػؾد الػبلـز لشقػل جسيػع الرتفاع والرحية ، ونغرا

فقػد ورد لسكتػب شػكاوػ السػر ة ومتابعت ػا العديػد مػؽ الذػكاوػ واال تذػارات  ف  دؾر شػت  . عديدة ع رت
 ميػا  ورػش جوقػد  ف مؽ دعؾبة مؾادمة الحياة ف  عل هػ ا الطػبلى السدػتسر ،التميفؾنية مؽ  يدات يتزرر 

 ف  الرؾرة التالية :

 عخوضة عمى محاكػ األسخة س* زيادة الجعاوى ال

فالعديد مؽ الديدات تغمسؽ مؽ عدـ قدرت ؽ عم  احتساؿ  : دعؾػ زيادة مفروض نفقة الرطار -1
بؽ برفػػع دعػػؾػ زيػػادة لوطػػا ، ة بقيسػػة الشفقػػاتندػػب الطػػبلى الػػ ػ ال يتشا ػػب مػػع األحكػػاـ الرػػادر 

اـ كامػػل مػػؽ بػػة بالزيػػادة وهػػ  عػػللمسظا ةمفػػروض الشفقػػة بػػرغؼ عػػدـ مزػػ  السػػدة القانؾنيػػة السقػػرر 
لػػ ا يقتػػرح إجػػراى تعػػديل تذػػريع  برفػػع ندػػب السفػػروض ألحكػػاـ الشفقػػات  تػػاريب الحكػػؼ الدػػابق .

 . الجارػ تشفي ها بالزيادة تمقا ياالرادرة بالفعل و 
دعػػاوػ السظالبػػة بزيػػادة السرػػروفات الدرا ػػية : إذ  نػػ  مػػؽ الستؾقػػع ارتفػػاع مرػػاريف السػػدارس  -2

وقػػد ع ػػرت هػػ   السذػكمة مػػؽ خػػبلؿ شػكؾػ إحػػدػ الدػػيدات مػػؽ  . الخادػة بعػػد فػػرض الزػريبة
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 قيػػػػػػػػػػػاـ مظمق ػػػػػػػػػػػػا بشقػػػػػػػػػػػػل األبشػػػػػػػػػػػػاى لسػػػػػػػػػػػػدارس حكؾميػػػػػػػػػػػة تحدػػػػػػػػػػػػبا  مػػػػػػػػػػػػؽ زيػػػػػػػػػػػػادة السرػػػػػػػػػػػػروفات
 .الدرا ية 

حؾؿ إمكانية إقامة دعؾػ نفقة زوجية  اال تفداراتزوجية : وقد وردت عديد مؽ دعاوػ الشفقة ال -3
 . السدتحد ة االقتراديةف  رؾى الغروؼ 

 : وهػػػ  وردت مػػػؽ خػػػبلؿ احتيػػػاج العديػػػد مػػػؽ تزايػػػد طمبػػػات العسػػػل  و طمػػػب تػػػؾفير دعػػػؼ مػػػادػ -4
مػػتسكؽ مػػؽ السذػػروعات الرػػطيرة التػػ  يقػػدم ا السجمػػس ل الذػػاكيات لظمبػػات الحرػػؾؿ عمػػ   حػػد

إعالة   رهؽ ، وه ا يعكس عدـ التعريف بالبرام  والسذػروعات الستاحػة وطػرؽ الحرػؾؿ عمي ػا 
. 

ت التأميشػات ، ويظػرح فػ  اجتساع    ؾة بتظبيق العبلوات عم  معاشفع معاشات الزساف االر  -5
هػػػػ ا اإلطػػػػار مقتػػػػرح بتعػػػػديل تذػػػػريع  لرفػػػػع معاشػػػػات الزػػػػساف ، نغػػػػرا  ألف السعػػػػاش السردػػػػؾد 

 زاىؿ  ماـ متظمبات الحياة وارتفاع األ عار السدتسر .يت
تزػػػػػع الدولػػػػػة  اشػػػػتراطات تخرػػػػػيص مدػػػػػكؽ مػػػػػؽ السحافغػػػػػة لمحػػػػػاالت الحرجػػػػػة ) السظمقػػػػػات و -6

 لتخريص مدكؽ مؽ مداكؽ السحافغة لمسر ة وه : اشتراطات
 وليس ل ا مأوػ  ابا ش ا ف تكؾف مظمقة طبلق 

 ا بسفروض الشفقة .بإيجار باهع الثسؽ  كثر مؽ السقرر ل ؽتدك  

ولكؽ نغرا  لمستطيرات الت  داحب  الطبلى وزيادة متظمبات الحياة وعدـ مقدرة رب األ رة عم  تمبيػة 
، ل ا  قدـ العديد مؽ األزواج عم  تظميق زوجات ؼ حت  تشظبػق عمػي ؼ الذػروط ال ػتحقاؽ  االحتياجاته   

لتحايػل عمػػ  القػانؾف مػؽ خػػبلؿ إيقػاع الظػػبلؽ نػؾا  لغػػاهرة مػؽ ا و دػبح  تسثػل بػػ لػمثػل هػ   الؾحػػدات ، 
 ر سيا  ورد الزوجة بسؾجب عقد عرف  غير مؾ ق ...  

  محل الجراسة  إشكاليات  -

تسثػػل حػػاالت خادػػة ويلقػػاى الزػػؾى عمي ػػا وتبرػػير  فػػ  إطػػار اهتسػػاـ السكتػػب بردػػد الذػػكاوػ التػػ 
ريػرا  حػؾؿ السظالبػة بتعػديل تذػريع  بسػشش السكتػب تق لعاـ ب ػا  و رفع ػا لرػانع القػرار ، قػدـ محػاميؾالر ػ ا

وتتسثػػػػل اإلشػػػػكالية فػػػػ  تقػػػػدـ األـ الحارػػػػشة لظفمػػػػة حػػػػق فػػػػ  مظالبػػػػة األب برؤيػػػػة  بشا ػػػػ  لاألـ الحارػػػػشة ا
بشتػػ  حردػػا  األب برؤيػػة ا إلػػزاـوانفرػػم  عػػؽ زوج ػػا لسكتػػب تدػػؾية السشازعػػات مظالبػػة برفػػع دعػػؾػ تظمػػب 

زا   لػؼ يػتؼ رفػع دعؾاها ، حيث اعتبرت بسثابة  بق قتب رفض مش ا عم   بلمت ا الشفدية . إال  ف السك
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الظبيعيػػة لػػؤلـ ، وعػػادة مػػا  الحزػػانةمثيػػل ل ػػا بالقزػػاى السرػػرػ ، ولػػؼ يتشاول ػػا السذػػرع بشرؾدػػ    ألف 
 دطيرت  .يرفع األب مثل ه   الدعؾػ ولؼ يدبق  ف طالب   ـ حارش  طميق ا برؤية 

 إللػػػػػزاـ األب برؤيػػػػػة  طفالػػػػػ  وربػػػػػط الرػػػػػطار بقرابػػػػػة   نومػػػػػؽ هػػػػػ ا السشظمػػػػػق يقتػػػػػرح  ػػػػػؽ نػػػػػص قػػػػػانؾ 
طػراؼ السعشيػة مػؽ  عزػاى المجشػة التذػريعية األ متزػسشة جسيػع ةكسا يقترح اإلعداد لحمقة نقاشػي عرب ؼ .

 لؾرع ترؾر لسادة تذريعية تعال  بحدؼ ه   اإلشكالية .
 


